Gebruiken van de RP40
Er bevinden zich twee knoppen aan de rechterkant van de RP40, boven en onder (zie foto
handleiding). De bovenste knop kunt u kort indrukken om de stappenteller te zien met
informatie over het aantal stappen dat u heeft gezet, calorieën verbruik, en afstand.
De onderste knop kunt u lang indrukken om het horloge aan te zetten, kort indrukken om het
standby scherm te laten zien, wanneer het horloge vastloopt kunt u deze knop 10 seconden
inhouden om te herstarten.
Touchscreen bewegingen
- Rechts/links/omhoog swipen om naar het hoofdmenu te gaan. Na het klikken van een
functie swipe van links naar rechts om terug te gaan, en van rechts naar links om te
bevestigen.
- Lang indrukken van scherm zorgt ervoor dat u kunt kiezen wat voor horloge thema u graag
wilt, klik op het scherm om te bevestigen.
- Naar beneden swipen: u krijgt het status scherm te zien, met onder andere bluetooth status,
batterij indicatie en tijd etc.
Downloaden app
- Via de app store van Android of iOS: app name Android – Fundo, app name Apple: Fundo
- Via de QR code op de horloge of de handleiding
Bluetooth verbinding
- Eerste keer verbinden: Zet de Bluetooth aan op uw mobiel, en zoek de Bluetooth functie op
de RP40 op. Hier kan u zoeken naar andere apparaten en zou dus uw telefoons Bluetooth
moeten vinden. Daarna is de verbinding tussen het horloge en uw smartphone gemaakt en
kunt u de App installeren, gebruik hiervoor de methodes hierboven. Via de telefoon zult u de
horloge zien onder de naam L7.
- Als u nu de app installeert kunt u onderaan bij de 3 puntjes “More” het apparaat opzoeken
onder de naam L7_LE, zorg er wel voor dat u de app alle toegang en machtigingen geeft
anders werkt deze niet met uw horloge. Nadat u op L7_LE heeft geklikt zal er verbinding
worden gemaakt en bent u klaar om de RP40 samen met de App te gebruiken.
Notificaties
Om te zorgen dat de RP40 alle notificaties van uw telefoon ontvangt is het nodig om de
RP40 op uw smartphone dus toestemming te geven tot al deze informatie. U gaat hiervoor
naar instellingen -> apps -> Fundo -> machtigingen. Hier kunt u dus toestemming geven tot
alle apps op uw telefoon zoals de camera, opslag, telefoon. Het kan per telefoon verschillen
waar dit staat, maar meestal kunt u dit vinden bij de hierboven aangegeven termen. Om de
notificaties automatisch door te laten komen naar uw RP40 horloge is het ook belangrijk om
de app Fundo in de achtergrond te laten draaien, hiervoor moet u ook toestemming geven.
Dit staat onder instellingen -> apps -> Fundo -> gegevensgebruik -> gegevensgebruik
achtergrond toestaan.

