
Gebruikershandleiding 



1.Het downloaden van de app 

Scan de QR code met je smartphone om de H Band app te 

downloaden, of zoek in de app-store op ‘H Band’. 

De app is beschikbaar voor: 

• iOS/iPhone model 4S en hoger 

• Android 4.4 en hoger 

 

 

scan de QR code met je telefoon  
om de app te downloaden 

Let op: Laad de smartwatch bij het eerste gebruik minimaal twee 

uur op. 

Sommige functies werken alléén als de smartwatch met de app is 

gelinkt. 



2.De smartwatch dragen 

a. Stel de horlogeband in op de gewenste lengte en maak de 

gesp vast. 

b. Zorg ervoor dat de sensor goed contact maakt met de huid, en 

dat deze niet kan verschuiven. 

c. Schakel ‘raise to wake’ in. 

 

  

zorg dat de sensor goed contact maakt met de huid 

3.Aan- en uitzetten 

Wanneer je de smartwatch aanzet of uitzet, laat deze de 

onderstaand animatie zien: 

 

4. Het 

touchscreen-

gedeelte 

Het touchscreen gedeelte bevindt zich aan de onderkant van het scherm 



5.Verbinding 

Zorg ervoor dat Bluetooth ingeschakeld is op je smartphone en 

de app is geïnstalleerd. Start de app, en selecteer ‘Connect 

Device’. Selecteer vervolgens ‘Binding Management’. Je 

telefoon zal nu de smartwatch detecteren. Selecteer de 

smartwatch in de lijst met zoekresultaten om de smartwatch 

met je telefoon te linken.  

 

Let op: Als je een iPhone gebruikt en de verbinding tussen de 

smartwatch en je telefoon is verbroken zal deze niet 

vibreren, geen geluidssignalen geven en geen push-berichten 

tonen. 



6.Het gebruik 

a. Hou de touch-knop onderaan het scherm ingedrukt om de 

smartwatch in te schakelen wanneer je deze in gebruik 

neemt. 

b. Je kunt tussen de verschillende menu’s schakelen door op de 

touch-knop te drukken. 

c. Hou de knop langer ingedrukt om de hartslagmonitor, 

bloeddrukmeter of camera bediening in te schakelen. 

d. Hou bij de tijdsweergave de knop ingedrukt om te schakelen 

tussen drie verschillende tijdsweergaven. 

7.Functies en Weergave 

a. Hou je pols omhoog of hou de knop ingedrukt om je horloge 

te activeren. Door de knop wederom ingedrukt de houden 

schakel je de hartslagmonitor, bloeddrukmeter of camera 

bediening in. 

 Schakel tussen de pedometer (stappenteller), overzicht 

calorieverbruik en afgelegde afstand. (in kilometers; hou in 

dit scherm de knop ingedrukt om een activiteit in te stellen). 

De slaap-monitor wordt automatisch geactiveerd, hiervoor 

zijn geen acties nodig. De home-pagina kan in drie 
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verschillende stijlen worden weergegeven. Deze kun je kiezen 

door in de app te kiezen voor ‘Device’ en dan ‘Display’. 



8.Oplader 

a. Hou de smartwatch met het oplaadpunt in de juiste richting. 

b. Zorg ervoor dat de stekker van de oplader goed contact maakt 

met de smartwatch. 

Steek de stekker van de oplader in  
het daarvoor bestemde contact  

9.Basisspecificaties 

10. Inhoud 

1 x Smartwatch  

1 x Oplaadkabel 

1 x Gebruikershandleiding 

Apparaat type Bloeddruk- en hartslagmonitor

Beeldscherm 0,95 inch OLED

Batterij type Polymeer Lithium batterij

Capaciteit 170 mAh

Verbindingsmodus BLE 4.0 Low-Power Bluetooth

Aanbevolen omgevingstemp. 0o C  ~ 40o C

Waterdicht IP67
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