Fitpro Health Smartwatch LH719
De Fitpro Health Smartwatch biedt een compleet functiepakket voor
een totaal inzicht in uw gezondheid en activiteiten. Het functiepakket
bestaat uit onder andere uit een hartslag- bloedzuurstof- en
bloeddrukmeter, calorieteller, slaaptracker en stappenteller. Ook is de
smartwatch uitgerust met een sportmodus, waardoor u inzicht krijgt in
uw sportactiviteiten, zoals wandelen, lopen of fietsen.
Door middel van Bluetooth kunt u de smartwatch verbinden met uw
mobiel en zo ontvangt u berichten, e-mails en andere notificaties op
uw smartwatch. De smartwatch beschikt over een zeer efficiënte
oplaadbare 150 mAh Li-Ion batterij, waardoor de smartwatch maar
liefst 5 tot 10 dagen op stand-by kan meegaan.
Om de Smartwatch op te laden kunt u het bandje losmaken, waardoor de USB-plug tevoorschijn
komt. Deze kunt u in uw oplader, powerbank of oplader pluggen.

De voordelen van de Fitpro Health Smartwatch
- Compleet pakket aan functies voor inzicht in uw gezondheid en activiteiten, zoals hartslag-en
bloeddrukmeter, calorieteller, slaaptracker stappenteller en meer
- Multi-Sport modus voor inzicht in uw sportactiviteiten, zoals wandelen, lopen of fietsen
- Simpele verbinding met uw mobiel via bluetooth voor het ontvangen van berichten, inkomende
oproepen en andere notificaties
- Lange batterijduur van maar liefst 12 tot 14 Dagen op stand-by
- Ingebouwde USB-plug, zodat u de smartwatch simpel kunt opladen waar u ook bent.
- Uitgerust met een camera voor het maken van foto’s

Specificaties
Geschikt voor Android 5.0 en IOS 9.0 en hoger
Bluetooth 4.0
Stofdicht/Waterbestendig: Ja IP67
Operationele modus: touch knop
Compatible OS: Android, IOS
Batterij Capaciteit: 150 mAh
Standby-tijd: 5 tot 10 dagen afhankelijk van gebruik
Functies: Wekker, Bloed Zuurstof, Datum, Meting van hartslag, Bericht, Sedentaire herinnering,
slaap management, Tijd
Kennisgeving type: Facebook, Twitter, Wechat, WhatsApp, …
Alert type: trillingen
APP: FitPro
Case materiaal: ABS, glas
Band materiaal: Silicone
Band maat: 260x20mm
Dial size: 39.8x39.8x9.6mm
Polsomtrek: 160mm-240mm
Gewicht: 25 gram
Verpakkingsinhoud: smartwatch, bandje en handleiding
Fitpro app installatie:
1. Scan QR code en selecteer IOS installatie voor iphone of zoek naar
“FitPro” in de Playstore voor Andoid en download deze App.
2. Zorg dat de Smartband aanstaat (Houd de ronde “knop” ingedrukt tot
de Smartband opstart), mocht hij niet opstarten, laad de Smartband dan
eerst op.
3. Open de “FitPro” app.
4. Het is nu mogelijk om een account aan te maken, wilt u dit niet? Klik
dan rechts boven in op “overslaan”
5. Klik op “Openen”
5a. klik op het “schuifje” rechts naast FitPro en accepteer de melding.
6. Open de FitPro app en klik onder in de app op “set”
7. Klik op “Bind apparaten om meer functies te ervaren”
8. De app zal een apparaat vinden, in uw geval de “LH716” klik deze aan.
9. De Smartband is nu verbonden en zal zichzelf instellen.
10. Ga naar Mine – User Profile en geef persoonlijke gegevens in.
11. Ga naar STEP en scroll/druk op Heart of Sleep voor gedetailleerde gegevens of meting
12. Bij Motion kun je kiezen tussen wandelen, lopen of fietsen.

Wil u meldingen op uw Smartband ontvangen?
1. Open de pagina “oprichten”
2. Klik op “Toepassing push”
3. Klik de apps aan waarvan u meldingen wilt ontvangen op uw Smartband
U bent klaar met deze stappen.
Wilt u dat de Smartband oplicht zodra u uw arm beweegt?
1. Open de pagina “oprichten”
2. Klik op ”Draai de polsband naar je toe”
3. Activeer deze optie.

Functie overzicht:

Extra tips:
- Installatie Fitpro via URL: https://fitpro.jusonsmart.com/public/fitpro_download.html
- Starten meting of functie door 2 seconden op de bedienknop te drukken
- Bij bericht ‘Device disconnected’, nagaan of Bluetooth aan staat of Fitpro stoppen en terug
herstarten
- Omschakelen 12u/24u display: lang drukken bij hoofdscherm
- Uitschakelen: ga naar ‘More’ -> lang drukken -> 2x verder -> lang drukken bij MAC
- Alarm instellen: druk op Alarms en stel de gewenste tijd(en) in
- Long Sit Reminder: geef in na welke tijd je een melding wil om te bewegen
- DND mode (Do Not Disturb): om alle meldingen en trillingen af te zetten
- Zoek smartphone icon: smartphone geeft beep
- Camera opname maken of video starten: eerst smartphone op camera zetten en dan 2 sec
drukken op smartwatch
- Bij wandelen, lopen of fietsen wordt de GPS van de smartphone weergegeven als de smartwatch
gekoppeld was en kan men oop de smartphone de route volgen op Google Earth.
- IP67: dit betekend volledig bestendig tegen stof en tot 30 minuten 1 meter onder water: je zou er
dus mee kunnen douchen maar niet zwemmen.
Anti-elektrosmog aanpassingen ALPHASURYA BV
Via Bluetooth blijft de smartwatch contact zoeken met de gekoppelde smartphone wat een nadelig
elektrosmog veld genereerd.
Om dit te neutraliseren zijn de volgende aanpassingen gemaakt:
- binnenzijde van het bandje gecoat met een speciale siliconenlijm gemixt met ons eigen gemalen
Edel shungiet poeder
- de horloge en siliconenband zijn met verschillende antismog frequenties geïmpregneerd
waaronder de Schumann resonantie
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