
  

 

HANDLEIDING 
Fen activity tracker – met hartslagsensor – Very fit  

 



Systeembenodigdheden 
 De Fen activity tracker werkt op zowel iOS als Androidsystemen, daarnaast dient u over een 
bluetooth verbinden te beschikken.  

- iOS 7.1 en hoger 
- Android 4.4 en hoger 
- Bluetooth 4.0 

 
 
 
 
 
 

Snel start 
 Om snel te kunnen genieten van uw aankoop maakt u gebruik van ons 
snel start menu van slechts drie stappen.  

1. Download de “VeryFit for heart rate” app, vanuit de Google playstore of 
uit de Appstore van uw iOS device. U kunt dit doen middels de 
zoekfunctie of via de QR-code (zie hiernaast). Zodra de download 
compleet is kunt u de app openen en het bandje met uw smartphone/app 
verbinden.  

2. Zodra u de app gedownload heeft kan het zo zijn dat uw bandje even 
opgeladen moet worden voordat het verbonden kan worden met de app. 
U kunt het apparaat gemakkelijk via USB opladen door het siliconen 
bandje voorzichtig van het schermpje te trekken (zie hiernaast). Aan 
beide zijden van het schermpje ziet u nu een mogelijkheid om deze in te 
pluggen in het USB-laadstation, let op dat u de kant kiest met de koperen 
plaatjes erop, anders laat het niet op.  

3. Als de app gedownload is en uw activity tracker volledig opgeladen is 
kunt u de activity tracker koppelen aan de app op uw smartphone. 
Hiervoor kiest u in de app voor “pair device”, zorg dat bluetooth aan 
staat! Zolang de app aan het zoeken is naar uw activity tracker, zorg er 
dan voor dat u het schermpje van de activity tracker zolang aanraakt zodat deze licht blijft geven. 
Zolang u dit blijft doen zal de activity tracker uit zichzelf verbinden met de app van uw smartphone.  

 
Hoe te gebruiken 

 De activity tracker maakt gebruik van een touchscreen, waar u meer door het menu kan scrollen, 1 
tap op het scherm zorgt ervoor dat u naar het volgende menu gaat. De activity tracker kent de volgende 
menu onderdelen: 
Tijd modus   Hartslag modus 
 
 
Stappenteller    

 Afstandmeting 
 
 
Calorie meting  Activity tijd 
 
 
Alarmklok1  Zoek telefoon2 
 

Om 1 van de onderdelen te activeren houdt u het touchscreen ongeveer 3 seconden vast op de homebutton.   

                                                             
1 Om deze melding te zien zult u deze eerst in de app aan moeten zetten 
2 Om deze melding te zien zult u deze eerst in de app aan moeten zetten 



Naast deze basis menu onderdelen kunt u gebruik maken van uw 
activity tracker om een foto te maken. Zo kan u de camera/smartphone op 
afstand neer leggen en bedienen met uw activity tracker. U kunt dit doen 
door in de app “camera shoot” op “on” te zetten. U kunt vervolgens door een rechtse/linkse veeg of tab 
op het scherm een foto maken met uw camera/smartphone.  
 
 Tot slot kent deze activity tracker een notificatie modus waarmee u altijd op de hoogte kan blijven 
van de gebeurtenissen binnen uw omgeving.  
 
Inkomende oproepen   Tekstberichten 
 
 
Alarm    Activity planner 
 
 
Anti diefstal  doelen stellen 
 
 
Low power  opladen 
 
 
full power 
 
De notificatie van inkomende oproepen en tekstberichten blijft op het huidige bericht staan zolang u deze 
nog niet heeft gelezen, ook wanneer u een nieuw bericht op oproep ontvangt. De notificaties van oproepen 
en tekstberichten krijgen altijd voorrang op elke andere activiteit die op dat moment gedaan wordt. U zult 
dus het bericht eerst weg moeten halen voordat u verder kunt met uw activiteit.  
 

Functie instructie 
 Activiteiten meting: De activity tracker meet uw dagelijkse activiteiten zoals; stappen, afstand en 
calorieën.  
 Slaap monitor: De activity tracker meet automatisch uw slaapproces, zodat u altijd kunt zien in de 
app of u diep geslapen heeft of juist heel licht.  
 Notificatie: De activity tracker meet alerts bij; alarmklok, inkomende oproep, tekstbericht, dit door 
middel van stille vibratie.  
 Anti-diefstal: Wanneer de smartphone buiten een 5 meter bluetooth range raakt ten op zichtte van 
de activity tracker, dan gaat het vibreren.  
 Camera control: Wanneer u op afstand een foto wil maken kan dit doormiddel van uw activity 
tracker. 
 Hartslagmeter: De activity tracker helpt om uw hartslag te meten zodat u uw fitness plan hierop 
kunt aanpassen.  
 Dataopslag: alle data wordt uit de activity tracker gehaald om 00:00, echter kunt u tot 7 dagen aan 
data op uw activity tracker laten staan voordat u deze weer verbindt met uw smartphone.  
 

Meest gestelde vragen 
 De app kan de activity tracker niet vinden tijdens “pairing”: Zorg ervoor dat de bluetooth 
altijd aan is en uw smartphone Android 4.4 en hoger, of iOS 7.1 en hoger ondersteund. Daarnaast is het 
belangrijk dat tijdens het koppelen de activity tracker vlak bij de smartphone in de buurt is (maximaal 0.5m), 
zodra het gekoppeld is kan de afstand tot de smartphone tot 10m zijn. Als laatste is het belangrijk dat de 
activity tracker voldoende is opgeladen, voordat u de activity tracker gaat koppelen met de smartphone.  
 
Komt u er hierna niet uit? Neemt u dan contact met ons op 

  
  



De app verbindt niet met de activity tracker: Wanneer de app niet verbindt met de activity 
tracker voer dan een reboot uit, door de activity tracker terug te zetten naar fabrieksinstellingen.  
 
Komt u er hierna niet uit? Neemt u dan contact met ons op 
  

Hoe voer ik een update uit op de activity tracker: zorg dat de activity tracker verbonden is met 
de app en kies dan voor; i.) device, ii.) device update. Wacht enkele minuten voordat u de activity tracker 
weer gaat gebruiken en het product is voorzien van de nieuwste updates.  
 
Komt u er hierna niet uit? Neemt u dan contact met ons op 
 

Basis specificities 
CPU: Nordic 
Sensor: Kionix 
HR Sensor: Silicon labs si1142 
Host weight: 18g 
Battery type: polymer rechargeable li battery 
Battery capacity: 50mAh 
Data sync: Bluetooth 4.0 
Werkende temperatuur : -10C-45C 
Stofvrij en waterproof level: IP67 
Standby: meer dan 7 dagen 
 
Dit product is uitgerust met professionele Bluetooth RF signalen en zelf ontwikkelende algoritmes, de 
nauwkeurigheid van de stappenmeter is circa 95%.  
 
Dit product is conform de EU ROHS standard, refererend naar IEC 62321 en de Europese 
unie ROHS-code 2011/65/EU en de gereviseerde codes.  
 

Klantenservice 
Telefoon:  +31 85 78 21 763    (Alleen Nederlands) 
e-mail:   klantenservice@fen-company.com  (Nederland’s + International) 

mailto:klantenservice@fen-company.com

