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Wat heeft u nodig? 
USB kabel (inbegrepen) 
USB adapter (niet inbegrepen) 
Mobiele telefoon (niet inbegrepen) 

Minimale systeemeisen 
Android 4.4 of hoger 
iOS 8.0 of hoger 
Bluetooth 4.0 of hoger 

Functies 
1. Wijzerplaten  

Tijd, resterende batterij, stappen en hartslag kunnen worden getoond op de wijzerplaat. De tijd 
wordt gesynchroniseerd als de smartwatch gekoppeld is aan de smartphone. 

2. Workouts 
Druk op de bovenste knop aan de zijkant om direct naar de workouts te gaan. Selecteer de 
gewenste workout om te starten. Er zijn meerdere workouts mogelijk zoals wandelen, hardlopen, 
fietsen, hiking, badminton, basketbal en voetbal. Meer informatie wordt gesynchroniseerd en 
getoond in de app. 

3. Theater modus 
Swipe van boven naar beneden en tap op het bril icoon. De theater modus gaan aan. Hiermee 
worden de notificaties gedempt en de helderheid verlaagd. 

4. Slaap registreren  
De smartwatch houdt automatisch uw slaappatroon bij. De totale tijd van uw slaap, hoe diep en hoe 
licht u slaapt. Meer gegevens kunt u terugvinden in de app. 

5. Hartslag meten  
Tap op het scherm om de hartslag te meten, het resultaat wordt getoond op de smartwatch. Meer 
informatie wordt gesynchroniseerd en getoond in de app. 

6. Bloeddruk meten  
Tap op het scherm om de bloeddruk te meten, het resultaat wordt getoond op de smartwatch. Meer 
informatie wordt gesynchroniseerd en getoond in de app. 

7. Weer  
Tap op het scherm om het weer te bekijken. Swipe naar boven om uitgebreidere informatie te 
krijgen. Het weer kan ook direct worden benaderd vanuit het “control panel” door van boven naar 
beneden te schuiven.  

8. Camera modus  
Tap op het scherm om de camera modus te starten. Schud of til uw arm op en er wordt automatisch 
na 3 seconden een foto gemaakt. De app moet toestemming hebben om de foto te kunnen opslaan. 



   

9. Muziek bediening  
Tap op het scherm om de muziek bediening te starten. U kunt de muziek starten, stoppen, pauzeren 
of naar het vorige of volgende nummer gaan. 

10. Stopwatch  
Tap op het scherm om de stopwatch functie de activeren. Het is mogelijk om de stopwatch te 
starten, stoppen en te pauzeren. 

11. Alarm instellen  
Stel het alarm in op een tijd die u wenst. Tap lang op een alarm om een alarm te verwijderen. 

12. Notificaties  
In de app kunt u instellen welke notificaties u wil ontvangen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor 
oproepen, berichten, Facebook, instagram, whatsapp en meer. 

13. Helderheid  
Tap op het scherm om de helderheid van het scherm aan te passen. 

14. Opladen  
Verbind de oplaadkabel met de punten op de achterzijde. Er wordt aangegeven dat de er wordt 
opgeladen. Indien het scherm uit is, moet de smartwatch eerst 3 tot 5 minuten worden opgeladen. 

15. Bellen  
Voer een nummer in om direct vanaf uw smartwatch te bellen. Deze functie werkt alleen als de app 
is gekoppeld. 

Koppelen 
1. Download de Da fit app uit de Google Play store of the Apple App Store.  
2. Druk op de knop aan de zijkant om de smartwatch aan te zetten. Open de Da fit app en volg de 

instructies om de telefoon te koppelen. 

Da Fit app 
Met de Da Fit app kunt u de smartwatch instellen en uw statistieken bekijken. De app heeft een 
eenvoudige navigatie bestaande uit 3 tabs.  
1. Dagelijks laat de laatste informatie zien zoals de stappen, afstand en calorieën. Ook wordt uw 

hartslag, slaap en workouts getoond. 
2. Apparaat toont informatie over de smartwatch zoals het batterij percentage. Daarnaast kunt u hier 

ook de “raise to wake” functie aanzetten of uitzetten, de taal instellen, een alarm instellen, slaap 
instellingen wijzigingen, uw stap doel instellen, een wijzerplaat instellen en uw smartwatch zoeken. 

3. Mij laat de persoonlijke privacy informatie zien. 
 
Download iOS app - https://apps.apple.com/nl/app/da-fit/id1316004998  
Download Android app - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crrepa.band.dafit  

Specificaties 
Scherm grootte 1.28 inch  Waterdichtheid IP67 
Batterij type Lithium polymeer  Batterij capaciteit 250 mAh 
Oplaadtijd 2 uur  Gebruik Tot 7 dagen 
Afmetingen 44mm*44mm*13mm  Oplader Magnetisch 

Disclaimer 
1. De meetresultaten van deze smartwatch zijn slechts indicatief en er kunnen geen rechten aan 

worden ontleend.  
2. De waterdichtheid van de smartwatch is IP67. Dat wil zeggen dat de smartwatch waterdicht is voor 

dagelijks gebruik. Er kan met de smartwatch worden gedoucht, maar niet mee worden 
gezwommen. Indien de smartwatch in bijvoorbeeld een emmer water valt voor een korte tijd, is dit 
geen probleem. Het stoom van heet water kan het horloge beïnvloeden. 

3. Wij behouden ons het recht voor om de gegevens zonder melding te wijzigen. Sommige functies 
zijn afhankelijk van de software versie. 

4. De smartwatch mag opgeladen worden met een adapter die maximaal 1A (12 watt) output kan 
leveren. Dit voorkomt doorbranden.  


