
  

Fen activity tracker - Met hartslagmeter - 

Slaaptracker - I6hr 

 

 



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

- iOS 9.0 en hoger 
- Android 4.4 en hoger 
- Bluetooth 4.2 

 
 
 
 
 
 

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 “Zeroner Health pro” app, vanuit de Google playstore of uit de Appstore van uw 
iOS device. U kunt dit doen middels de zoekfunctie. 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 één zijde 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. 
Eenmaal opgeladen kunt u doormiddel van de “homebutton” lang 
indrukken het horloge opstarten.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
Het touchscreen kent 3 functionaliteiten; tap, swipe (omhoog,omlaag en van rechts naar links) en tap lang. 
Zie hieronder.  

 
 

  



De draagwijze van het horloge is erg belangrijk, om de juiste informatie van uw gezondheid te verkrijgen. 
Besteed er dus zorg aan dat het horloge altijd juist gedragen wordt, omdat de metingen anders kunnen 
afwijken. De beste draagwijze is circa 2 cm vanaf de knobbel op uw pols, zie ook hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer u niet kijkt op de activity tracker gaat het scherm automatisch uit, dit is om batterij te besparen. 
Zodra u weer informatie op uw activity tracker wilt bekijken zijn er drie manieren om het scherm weer aan 
te zetten; swipe het scherm, je arm om hoog tillen (alsof je op je horloge kijkt) of je pols draaien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De activity tracker maakt gebruik van een touchscreen, waar u meer door het menu kan scrollen, 1 swipe 
op het scherm zorgt ervoor dat u naar het volgende menu gaat. De activity tracker kent de volgende menu 
onderdelen: 
   Tijd modus training modus functie  Berichten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verder als houdt de activity tracker in het hoofdmenu; stappen, hartslag, calorieën en afstand bij. 
  
   
 

 
 
  
   
 
 
De onderdelen stappenteller, calorieën en afstand staan altijd aan, maar hartslag dient u 
zelf handmatig aan te zetten door een lange tap op het scherm te doen. U kunt echter in 
de app ook aangeven dat u uw hartslag continue gemeten wil hebben (let wel, hierdoor 
gaat de batterij veel minder lang mee).  
 
 
  
 
 



In de training modus kan je jouw sport kiezen, zodat de activity tracker deze data kan bij gaan houden. 

Dit doe je door in het menu te kiezen voor training en hierna de gekozen sport middels een lange tap te 

kiezen.  

 

 

 

 

 

Als je tijdens de training je data wil opvragen, dan doe je een tap op je scherm je krijgt dan bijvoorbeeld bij 

hardlopen de volgende data te zien:  

 

 

 

 

 

Ben je klaar met je training? Doe dan een lange tap op het scherm, de data tracking stopt dan voor deze 

training en je vindt een samenvatting op je scherm. 

 

 

 

 

 

In de functie modus kan je alle technische aspecten van de activity tracker terug vinden, hier kan je 

bijvoorbeeld je display wijzigen, product informatie opvragen, een reset van je data uitvoeren en je kan je 

horloge uit zetten.  

Display wijzigen, een lange tap op het gekozen scherm zorgt ervoor dat deze instelling gewijzigd word.  

  

  



Product informatie: 

 

 

 

 

Reset van je data, een lange tap op het scherm zorgt ervoor dat deze instelling gewijzigd word. 

 

 

 

 

 

Horloge uit zetten, een lange tap op het scherm zorgt ervoor dat deze instelling gewijzigd word. 

 

In de berichten modus, kan je jouw berichten lezen door een tap op dit menu onderdeel te doen. Swipe 

het scherm om door je berichten heen te scrollen en doe een lange tap om het bericht te verwijderen.  

 

Tot slot kent de activity tracker handige reminders en notificaties vanuit je telefoon; inkomende oproepen 

(lange tap als je het telefoontje wil weigeren) of notificaties, alarm, agenda en reminder om te bewegen.  

    

 
 

  



Functie instructie 
 Activiteiten meting: De activity tracker meet uw dagelijkse activiteiten zoals; stappen, afstand en 
calorieën, maar u kunt ook andere activiteiten meten zoals; diverse crossfit activiteiten en fietsen.  
 Slaap monitor: De activity tracker meet 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 inkomende oproepen, tekst notificatie en eventuele 
sociale media notificaties.  
 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 9.0 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 maar 
ook dat de smartphone niet verbonden is met andere bluetooth aparaten.  
 
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.  

 
Moet de activity tracker altijd verbonden blijven met bluetooth? 

Nee, dit is niet nodig houdt er echter wel rekening mee dat het horloge slechts voor 7 dagen aan data kan 
opslaan en dan notificaties van uw telefoon niet binnen komen op uw activity tracker.  
 
 Ik zie dat de app andere gegevens weergeeft dan de activity tracker 
Elk persoon is verschillend in fysieke bouw, we gaan in de app en op het horloge uit van een “gemiddeld 
persoon” het kan dus zijn dat er afwijking in zit. Echter zal de data wel 90-95% correct moeten zijn.  
Komt u er hierna niet uit? Neemt u dan contact met ons op 
  
 De activity tracker laad niet meer op 
Kijk altijd of u de USB aansluiting op de juiste manier heeft aangesloten, het kan zo zijn dat u deze moet 
draaien. Het kan 3-5 minuten duren voordat het horloge start met opladen.  
  
 De activity tracker blijft steeds fibreren 
Het kan zo zijn dat het anti-lost systeem aan staat maar het kan ook zo zijn dat de bluetooth verbinding 
slecht is. De activity tracker gaat trillen om u hierover te informeren.  
  
 De slaaptracker werkt niet 
Het is belangrijk dat u de activity tracker niet te los draagt, het kan voorkomen dat de tracker de data dan 
niet goed op slaat. Daarnaast is het belangrijk dat wanneer u wakker bent, zo snel mogelijk 30 stappen op 
uw activity tracker krijgt, anders denkt het horloge dat u nog steeds slaapt. Tot slot is het belangrijk dat u 
de app niet abrupt sluit, hierdoor kan dataverlies ontstaan.  

 
  



Basis specificities 
Battery type: built-in rechargeable lithium battery 
Data sync: Bluetooth 4.2 
Werkende temperatuur : 0C-40C 
Stofvrij en waterproof level: IP67 
Batterij duur: 5-7 dagen 
 
Dit product is uitgerust met professionele Bluetooth RF signalen en zelf ontwikkelende algoritmes, de nauwkeurigheid van de 
stappenmeter is circa 90%-95%.  
 
 

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