Veel gestelde vragen:

1. Kan de telefoon het horloge niet vinden tijdens het koppelen? Zorg ervoor dat de Bluetooth op uw telefoon is geactiveerd. Als de
telefoon zich binnen het "ondersteuningsbereik" voor koppelen bevindt, moet u ervoor zorgen dat de afstand tussen het horloge en de mobiele
telefoon binnen 0,5 meter ligt en dat het Bluetooth-communicatiebereik na het koppelen binnen 10 meter ligt. Controleer of het horloge stroom krijgt.
(Neem contact met ons op als het probleem na het opladen aanhoudt.)
2. Wat gebeurt als Bluetooth geen verbinding kan maken?
De bluetooth-service van sommige telefoons stuit af en toe op afwijkingen bij het
opnieuw opstarten, wat tot dergelijke situaties kan
leiden. schakel de bluetooth van de telefoon uit en weer aan of start de telefoon opnieuw op om een normale verbinding tot stand te brengen.
3. Hoe herstel ik de fabrieksinstellingen?
Het horloge is verbonden met de telefoon, voer "My Band Management" in de app in en selecteer Fabrieksinstellingen herstellen.
4. Hoe update ik de firmware van het horloge? Verbind het horloge met de telefoon, voer in de applicatie horlogebeheer in en selecteer
Firmware-update om bij te werken.

Hoe gebruik ik de RP40:
Opladen:
Voordat je, je nieuwe Smartwatch in gebruik neemt, is het verstandig om de Smartwatch eerst helemaal op te laden.
Opladen doe je door middel van de meegeleverde USB kabel, deze kun je aansluiten op een adapter, laptop of computer.
De USB kabel is magnetisch en past maar op 1 manier op de Smartwatch, zodra de connectie tussen USB kabel en Horloge is gemaakt, zullen de
lampjes aan de achterkant van het horloge groen oplichten.
De Smartwacht geeft de voortgang van het opladen zelf aan in het beeldscherm.
Als de Smartwatch volledig is opgeladen, kan je beginnen met het installeren van je Horloge.
Door enkele seconden op de bovenste knop te drukken, gaat de Smartwatch aan.

Installeren Smartwatch:
In de gebruiksaanwijzing word een QR Code meegeleverd, deze scan je met de telefoon.
Als je dit hebt gedaan kom je automatisch in de playstore terecht en download je de software voor de Smartwatch, de bijbehorende APP hiervoor heet:
V Band. (App Treasure/ Baidu-assisten)
Bij het installeren van de APP kan je kiezen uit Android of Apple, afhaneklijk van het besutringssysteem van je telefoon, kies je de juiste APP.
Na het dowloaden van de software klik je op openen, je dient dan wel de algemene voorwaarden accepteren.
Daarna verbindt je de Smartwatch met je telefoon, je klikt op toestel verbinden, de Smartwatch staat geregistreerd onder de naam: Ck29.

Audio bluetooth-verbinding.
Voer de Bluetooth-instellingen van de mobiele telefoon in en klik op verbinden nadat u CK29-Audio hebt gevonden. De verbinding wordt
weergegeven, wat betekent dat de verbinding is gelukt. (Om te kunnen bellen, moet u verbinding maken met bluetooth voordat u deze kunt gebruiken)

Taal instellingen:
Swipe naar Links om in het menu van je horloge te komen.
Op de 6de pagina van het menu vindt je de taalinstelling, deze word aangegeven door het symbool Aa, je kan nu kiezen uit verschillende
taalinstellingen, let op: helaas kan je niet kiezen uit de Nederlandse taal.

Wijzerplaat kiezen:
Houdt je vinger op de wijzerplaat van de Smartwatch, als je dit hebt gedaan verschijnt de wijzerplaat in het klein, je kan nu kiezen tussen
verschillende wijzerplaten, dit doe je door naar links of naar rechts te swipen, als je een keuze hebt gemaakt is 1 klik op de wijzerplaat voldoende, je
gekozen wijzerplaat staat nu ingesteld.
Nadat het Horloge en de telefoon met elkaar verbonden zijn, zal het Horloge automatisch de datum en de tijd synchroniseren, zorg er dus voor dat de
datum en de tijd in je Telefoon kloppen.

Funkties Smartwatch:
De Smartwatch heeft de volgende verschillende functies: ( let op de Smartwatch is niet geijkt)
Horloge
Stappenteller
Afstandsmeter
Calorieën teller
Taalinstellingen
Slaap bewaking
Thermometer
Bellen ( let op dat de Bluetooth verbinding optimaal is voor een gesprek)
Hartslagmeter
Aan en uit schakelen
Polsslag meter
Bloeddruk meter
Telefoon zoeken
Muziek
Zaklamp

