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[Verenigbaarheid]
De Slimme Polsband ondersteunt alleen de volgende geselecteerde mobiele
apparaten:
IOS: OS moet IOS7.0 of later zijn, Bluetooth 4.0; Zoals: iPhone 4S, 5, iPod touch5, enz.
Android: OS moet Android4.3 of later zijn, Bluetooth 4.0; Zoals: Samsung S4, Note3,
enz.

[Functie-Icoon]
Tijd: 00:00

Stappen:

Slaapmonitor:

Bewegingsalarm:

Scherm met nummerherkenning:

Pushbericht:

Bluetooth:

Autodyne:

Afstand:

’

Calorieën:

Wekker:

Bluetooth uitzending:

[Snelstartgids]
1. U moet de armband voor 30 minuten opladen voordat u deze gebruikt. Trek de host
uit zoals hieronder weergegeven, plaatst de host in een 5V/1A USB poort om op te
laden. De rode indicatielamp stopt met knipperen wanneer het gedurende 30
minuten volledig is opgeladen.

2. APP installeren: Ga naar de App Store of Play Store om de volgende APP te
downloaden: “DENVER BFA-10” en installeer het. Om de DENVER BFA-10 APP te
gebruiken, Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat gekoppeld is met het internet via
Wi-Fi of 3G.

3. Rekening instelling: Open de “DENVER BFA-10” App. Log in als u een rekening
heeft, of registreer een nieuwe rekening.

4. Koppelen

Houd uw telefoon met Bluetooth en Wi-Fi
“aan” voor deze stap. Log in op de App
DENEVR BFA-10, en het systeem toont de
hoofdpagina. Tik op de linkerhoek knop of
schuif het scherm van links naar rechts, en
klik op [apparaatkoppeling]

Druk dubbele op de knop op de armband,
het radaricoon “ ” verschijnt op de
armband, tik op de knop [Zoeken
apparaat] op de APP, selecteer uw
rechtse Identificatie uit de apparaatlijst, en
wacht 1-2 seconden

Android-apparaat zal pop-up [Apparaat
koppelingsverzoek], kies “bevestigen”, en
voltooi de koppeling.

IOS-apparaat zal pop-up [Apparaat met
Succes Gekoppeld],
[Bluetooth-Koppelingsverzoek], klikt op
“koppelen”, en voltooi de koppeling.

Als de pop-up binnen 1 minuut niet verschijnt, herhaal de bovenstaande stappen.

5. SYNCHRONISATIE-gegevens
De armband SYNCHRONISATIE-gegevens gebeuren automatisch nadat het is
gekoppeld met telefoon door APP (DENVER BFA-10), de tijd op de armband zal
gekalibreerd

worden

gelijk

aan

de

tijd

van

de

telefoon.

SYNCHRONISATIE-gegevens omvatten: stappen, calorie, afstand. U kunt op de
APP controleren of de gegevensSYNCHRONISATIE met succes is afgerond. De
eerste

gegevensSYNCHRONISATIE

duurt

1-2

minuten.

De

gegevensSYNCHRONISATIE kan handmatig gedaan worden door op de knop
Vernieuwen op de APP te klikken.

6. Mobiele ontdekking
Druk op de knop op de armband totdat het een keer trilt, de telefoon gaat bellen

7. Slaapmonitor
Zet op Slaapmodus: Druk op de knop op de armband totdat het twee keer trilt, de
armband start de slaapmonitor modus, het icoon
duikt op. Om de slaapmodus
af te sluiten: Druk op de knop op de armband totdat het trilt twee keer, de armband
sluit de slaapmonitor modus af, de armband keert terug naar de tijdsaanduiding.
8. Herstart de armband
Druk op de knop op de armband totdat het 3 keer trilt. Waarna het scherm wordt
uitgeschakeld, wit licht schittert een keer, en de armband wordt herstart. Een herstart

zal de opgenomen gegevens niet wissen.

9. Knopfunctie
Houd het apparaat licht
Lang indrukken, na twee keer schudden, het apparaat gaat op slaapmonitor
Lang indrukken, na drie keer schudden, het apparaat gaat op herstart

10. Voor meer functies, gelieve de APP “DENVER BFA-10” te downloaden om te
gebruiken.

[FAQ]
1. De armband kan de slaapmodus niet afsluiten door op de knop te duwen? - Om de
armband te herstarten kan het slaapmodel met succes afsluiten.
2. Wanneer gekoppeld met de App is de gegevensSYNCHRONISATIE voltooid maar
tijdsaanduiding op de armband is nog steeds verkeerd? - Herstart de armband en
probeer de gegevensSYNCHRONISATIE opnieuw
3. Waarom heeft mijn armband geen scherm met nummerherkenning? - Android
Telefoon: Na gekoppeld te zijn met de armband met APP, gelieve “DENVER BFA-10”
toe te laten van oproepen, sms, contacten te bezoeken en houd “DENVER BFA-10”
lopende op de achtergrond. Als er beveiligingssoftware op uw telefoon is, stel de
software “DENVER BFA-10” in als “vertrouwen”.
IOS: Als er geen scherm met nummerherkenning is, gelieve uw mobiele telefoon te

herstarten en koppel de armband nog een keer. Wanneer deze is gekoppeld, gelieve
te wachten tot de telefoon pop-up “Bluetooth koppelingsverzoek” en klik op
“koppelen”, dan komt het scherm met nummerherkenning.
4. Het icoon van de armband toont de Bluetooth was gekoppld, maar de APP kan geen
gegevens synchroniseren? - Algemeen wordt het veroorzaakt door de Bluetooth van
de telefoon. Gelieve de APP in de eerste plaats uit te schakelen, herstart de
Bluetooth en herstel. Als de bovenstaande stappen niet werken, gelieve uw telefoon
te herstarten en probeer het opnieuw.
5. Waarom verliest mijn armband zo vaak de aansluiting met mijn telefoon? - Gelieve te
controleren of uw telefoon of andere beveiligingssoftware “DENVER BFA-10” instelt
als een vertrouwde APP of niet. Zo niet, gelieve als vertrouwd in te stellen en
probeer het opnieuw.
6. Is mijn armband waterbestendig? - Nee. Gelieve het niet te dragen in de douche of
tijdens het zwemmen.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten
materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en
het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met een
doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool is bestemd de
gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen dient
als normaal huishoudelijk afval afgedankt dienen te worden, maar gescheiden moeten
worden ingezameld.

Als eindgebruiker is het belangrijk dat u uw verbruikte batterijen inlevert bij een
geschikte en speciaal daarvoor bestemde faciliteit. Op deze manier is het
gegarandeerd dat de batterijen worden hergebruikt in overeenstemming met de

wetgeving en het milieu niet aantasten.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische
apparatuur en batterijen kosteloos ingeleverd kunnen worden op recyclestations of
andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden
opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Hierbij verklaart Inter Sales A/S dat dit product in overeenstemming is met de essentiële
eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de
Verklaring van Conformiteit is verkrijgbaar bij: Inter Sales A/S, Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa, Denemarken.
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