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SC890/ Y3     LICHAAMSTEMPERATUURMONITOR SLIMME POLSBAND 

Gebruiksaanwijzing 
 

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ALSTUBLIEFT VOOR HET EERSTE GEBRUIK, BEWAAR 
DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLEK VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE! 

 

PRODUCTBESCHRIJVING  TECHNISCHE SPECIFICATIES 

A. Display scherm 
B. AAN/ MODUS/ MENU knop 

  5V 1A 
 1 x Li-ion batterij 50mAh 3,7V  

Zorg ervoor dat het vermogen van het 
oplaadapparaat (computer, oplaadbare batterij, enz.) 
niet hoger is dan 1A, anders wordt de batterij 
beschadigd. 
 Bluetooth 4.0 
 Sensor: Versnellingsmeter met laag vermogen 

 Bedrijfstemperatuur: -10°C-50°C 

 Systeemvereisten：Androïde 5.0 of hoger; IOS9.0 

 
  

OPLADEN VAN DE BATTERIJ 
 

Voor het eerste gebruik, voor volgende ladingen en wanneer de batterij versleten is (“Stroomstoring” 

wordt weergegeven. Daarna wordt het product uitgeschakeld.), ga dan te werk zoals hieronder 

beschreven voor het opladen: 

 

1 2 Opladen voor volledig opladen: 
Ongeveer 70 minuten 

 
Gebruik de meegeleverde 
oplaadkabel  

Na het aansluiten wordt het 
apparaat automatisch ingeschakeld 
en ongeveer 4/6 seconden later 
uitgeschakeld. Om de laadstatus te 
controleren, drukt u op de AAN/ 
MODUS/ MENU knop. 
Bij het opladen wordt het pictogram 
in het tegenovergestelde en de 
tijdsaanduiding weergegeven. 

 
VOORDAT U UW SLIMME POLSBANDJE GEBRUIKT  

 
 
 

1. HOE DE KOFFER TE 
PLAATSEN/VERWIJDEREN 

 2. HOE DE ARMBAND AAN TE PASSEN 

OPDRACHT VERWIJDEREN   1 2 

 
 

 

  

   Bij het afstellen moet de sensor dicht op de 
huid zitten om te voorkomen dat de polsband 
beweegt op de wrist. 

 

Nederlands 
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HET DOWNLOADEN EN INSTALLEREN VAN DE APP OP DE TELEFOON 
 
U heeft 2 opties, naar keuze, die hieronder staan: 

SCAN DE QR-CODE  DOWNLOAD APP “FITPRO” 
1. Open de ingebouwde 

camera op een 
compatibele androïde 
telefoon 
(Systeemvereisten: 
Androïde 5.0 of hoger; 
iOS9.0). 

2. Richt de camera op de 
banner. 

3. Tik op de banner.  Een 
dubbele cirkel pop-up. Tik 
op “Bekijk de details van 
de QR-code”. De website 
van de app wordt 
weergegeven. Tik op “Ga 
naar website”, dan op 
“Google play download”. 

4. “Fitpro” app interface 
verschijnt. Tik tenslotte 
op “Installeren”. 

 

 
 
 
 
OF 

 
Ga naar de App Store, download de 
“Fitpro” app en installeer deze op uw 
mobiele telefoon. 
 
 

Volg vervolgens de instructies op het scherm om te installeren en het aanmelden af te ronden. 
Opmerking: Het wordt aanbevolen om alle rechten, zoals toegang tot foto's, contactgegevens, 

mediabestanden, diensten, enz. toe te staan om van alle functies van uw polsband te kunnen genieten. 

 

HET BINDEN VAN DE POLSBAND EN DE MOBIELE TELEFOON 

1. Activeer de bluetooth op uw mobiele telefoon. 

2. Open de “FitPro” app om binnen te komen. 

3. Tik op “SET” op de FitPro-interface, onderaan. Een 
banner bovenaan geeft aan dat het apparaat is losgekoppeld. 

4. Tik op “Bind apparaten om meer functies” te ervaren, in lichtgroene kleur, net onder de banner. De scan 
begint met het vinden van beschikbare bluetoothadressen. 

5. Nadat het koppelen succesvol is, slaat de App automatisch het bluetooth-adres van de polsband op: 
“LH716”. Tik erop. Wacht tot de verbindingsoperatie volledig is voltooid en succesvol is; uw polsband zal 
automatisch de huidige tijd synchroniseren. 
 

ACCOUNTREGISTRATIE 
.  

1. Tik op “ME” uiterst rechts onderaan. 

2. Tik op “Inloggen”. Tik dan op “Registreren” 
bovenaan,.uiterst links 

3. Voer uw mailbox in. Voer een wachtwoord in en bevestig het door het opnieuw in te voeren. 

4. Tik één keer op “REGISTREREN”. Tik op de pijl  helemaal linksboven om terug te gaan naar de 

aanmeldingsinterface. Voer uw mailbox en wachtwoord in. Tik op “INLOGGEN”. 

Opmerking: Om de FitPro App te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw toestel via Wi-Fi of 3G met het internet 
verbonden is. 

INVULLEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 

1. Tik op “ME” helemaal rechtsonder. 

2. Tik op “Gebruikersprofiel”. 



3 
 

3. Stel uw persoonlijke gegevens in: geslacht, leeftijd, lengte, gewicht, gerichte doelen voor lopen en lopen 
en eenheid voor afstand (km/ mijl), gewicht (kg/ pond) & lengte (cm/ inch). 

POLSBANDWERKING 
 

A. AAN/ MODUS/ MENU KNOPFUNCTIE 

AANZETTEN: Als de polsband is uitgeschakeld, drukt u op de knop en houdt u deze ingedrukt tot 
deze aangaat. De klokinterface wordt standaard weergegeven. 
Na het inschakelen, als de knop niet wordt ingedrukt, zal de polsband 5/7 seconden later 
worden uitgeschakeld en in de slaapstand komen. Om het scherm aan te zetten, drukt u 
kort op de knop. 

 
AFSLAAN: Als het polsbandje is ingeschakeld, drukt u de knop herhaaldelijk kort in 

om door de verschillende modi te bladeren. Stop met drukken wanneer 
u “MEER” bereikt. Lang indrukken om deze modus in te schakelen. 
Druk vervolgens kort en herhaaldelijk op de knop tot u bij het 

informatiesysteem komt: LH716. Het pictogram  verschijnt. Druk ten 
slotte lang totdat het bericht “Stroomstoring” verschijnt.  

 
MODUS: Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u de toets herhaaldelijk in om door de verschillende 

onderstaande modi te bladeren: 
  Klokweergave - Status - Bpm (hartslag) - Temp (Temperatuur) - Sport - Bericht - MEER 

menu's 
 

MENU: Nadat u de gewenste modus hebt geselecteerd, drukt u lang op om het menu te openen. 

 

B. MODUS / MENUFUNCTIE 
 

1. KLOK 

 

In de klokmodus worden de tijd, de datum, de dag van de week, de status 
van de batterij en het aantal stappen weergegeven. 
Als de batterij bijna leeg is, laadt u de polsband op. 
 
12/ 24-uursnotatie: Houd de knop ingedrukt om te wisselen tussen 12/ 24 
uur. “AM” of “PM” wordt weergegeven in 12Hr-formaat. 

 

2. STAAT 

 

In de statusmodus drukt u lang op de knop om het aantal huidige real-time stappen 
(STAP), de afgelegde afstand op basis van het aantal loopstappen (KM) en de 
schatting van het aantal verbrande calorieën (KCAL) te bekijken. 

 

3. BPM 

 

In de Bpm-modus drukt u lang op de knop om de gegevens voor de volgende 3 
hartslagen te bekijken: BPM, Bloeddruk (mm/ Hg)/Bloedzuurstof %). 
Opmerkingen: Zorg ervoor dat de polsband correct is geïnstalleerd, waarbij de sensor 
uw pols raakt. Wacht tot de waarden op het scherm worden weergegeven. 
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4. TEMPERATUUR 

 

In de temperatuurmodus drukt u lang op de knop om de binnentemperatuur te 
bekijken. 
Druk vervolgens lang totdat de lichaamsoppervlaktetemperatuur wordt 
weergegeven. Als er enkele kleine horizontale lijnen worden weergegeven in 
plaats van de waarde, wacht dan tot de waarde wordt weergegeven. 

Opmerkingen: Voordat u een temperatuurmeting uitvoert, moet u deze 15 
minuten van tevoren hebben gedragen om nauwkeurige waarden te krijgen. 
Om het toestel om te rekenen (°C of °F), sluit u het aan op de APP van uw 
mobiele telefoon. Tik op “Stap”, tik dan op “Temp”, dan op “°C/ °F” uiterst rechts 
onderaan, kies °C of °F onderaan, in het midden. Tik op “OK” onderaan, rechts 
onder “°C/°F”, om te bevestigen. 
De waarden die op uw App worden geregistreerd, zijn het oppervlak van de 
lichaamstemperatuur. 

De resultaten van de temperatuurmeting variëren afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur, en de gegevens dienen alleen ter referentie. 

 
5. SPORTEN 
 

 In de sportmodus drukt u de knop herhaaldelijk kort in om door de volgende 
multisportopties te bladeren: Lopen - Touwtje overslaan - Zitten. 
Stop met drukken wanneer u de gewenste sportoptie bereikt. Druk op de knop en 
houd deze ingedrukt totdat de onderstaande gegevens worden weergegeven, 
afhankelijk van de geselecteerde sport. 
Opmerking: Als u kort drukt nadat u het menu “Sit-up” hebt bereikt, schakelt u over 
naar het pictogram van de sportmodus, dat in het tegenovergestelde geval wordt 
weergegeven. Druk dan lang om naar deze modus te gaan en druk herhaaldelijk kort 
om door de verschillende opties te scrollen. 

 
1 2 3 

Lopend Touwtje overslaan Sit-up 
Actuele tijd, verbrande 
calorieën en afgelegde afstand 

Huidige tijd, verbrande 
calorieën en duur doen 
springtouw 

Actuele tijd, verbrande 
calorieën en duur van de sit-up 

  
6. BERICHTING 

 

In de berichtmodus, druk lang op de knop om het record van de laatste 3 berichten 
in te voeren en te bekijken. 
Opmerkingen: De polsband zal op meerdere herinneringsberichten drukken om u 
te informeren dat u ze moet lezen. Indien er geen berichten zijn, verschijnt “GEEN” 
op het scherm. 

 

7. MEER MENU'S (“MEER”) 

 

Druk in deze modus lang om het menu te openen. Druk vervolgens kort op om door 
de volgende opties te bladeren: Camera - Op zoek naar - Thema - Reset - QR-
banner logo - Systeeminformatie. 
Stop wanneer u de gewenste optie bereikt en druk lang om in te voeren. 
Opmerking : Het QR banner logo kan alleen bekeken worden. Zie “AFSLAAN” 
procedure voor het gebruik van het “Systeeminformatie” menu. 

 

a) CAMERA (Fotografie op afstand) 

Om uw polsbandje in staat te stellen de camera van uw mobiele telefoon te bedienen om foto's op 
afstand te maken, gaat u te werk zoals hieronder beschreven: 
Open de App. Tik op “SET”, dan op “FOTO'S OP AFSTAND MAKEN” en “TOESTAAN” om de FitPro 
App te autoriseren om foto's te maken en het album te openen om de foto's op te slaan. 
De camera-interface van uw mobiele telefoon wordt automatisch geopend. Schud de polsband of 
draai de pols. De cameramodus opent zich automatisch op uw polsbandje. Na 3 seconden wordt er 
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een foto gemaakt (het aftellen van 3 naar 0 verschijnt op het scherm van de mobiele telefoon). 
Opmerking: Wanneer u een foto van de afstandsbediening maakt, kan de armband geen andere 
functies bedienen, u moet de interface van de camera verlaten. 
 

b) OP ZOEK NAAR DE POLSBAND (“OP ZOEK NAAR”) 

Om deze functie te gebruiken, moet u verbinding maken met de App. Tik op “SET” onderaan. Tik op 

“Zoek” en de polsband gaat trillen. 

 

c) THEMA 

In de themamodus, druk lang om in te voeren. Druk kort om door de verschillende weergavethema's 
te bladeren die voor de klokweergave worden voorgesteld. Stop met drukken wanneer u het gewenste 
thema bereikt. Druk vervolgens lang om op te slaan als huidig klokthema. 

 

d) RESETEN 

In de RESET modus, druk lang totdat het bericht “RESET” verschijnt. 

 

APPLICATIEBEDIENING 

 

Onderaan de App interface worden de verschillende modi 
weergegeven: “Stap” – “Set” – “Beweging” – “Me”. 

 

“Stap” geeft alle gegevens weer voor de afgelegde afstand, verbrande calorieën, gerichte 
doelen die u stelt en moet bereiken, gegevens met betrekking tot de gezondheid, real-time 
hartslag, enz. 

 

Met “Set” kan het alarm worden ingesteld, kunnen meldingen worden 
geactiveerd/gedeactiveerd, kan de App worden geüpgraded, enz. 

 

Met “Beweging” kunt u de afstand, de totale tijd, het gemiddelde tempo en het warmteverbruik 
tijdens het lopen/lopen/fietsen berekenen. Om te eindigen of verder te gaan, veegt u naar 
rechts de groene balk onderaan het scherm. Kies vervolgens voor doorgaan of eindigen.  
Opmerking: De huidige route die u aflegt, wordt op het scherm weergegeven. 

 

“Me” betreft de instellingen en de invoer van uw persoonlijke gegevens. Zie de sectie “Het 
invullen van persoonlijke informatie”. 

 

INKOMENDE OPROEP EN BERICHTEN 

Wanneer u bent ingelogd, zal de polsband trillen wanneer er een inkomend gesprek of een sms-
bericht binnenkomt, als de oproepwaarschuwingsfunctie en de sms-herinneringsfunctie zijn 
ingeschakeld. 
Wanneer het gesprek binnenkomt, zal de naam of het nummer van de beller worden weergegeven als 
u de App toegang hebt gegeven tot het adresboek. 
Om de oproepwaarschuwing en SMS-herinnering in te schakelen, tikt u op “Set” linksonder in het 
scherm. Tik op “Bericht duwen”. Activeer “oproepen herinneren” en “SMS herinneren” door de grijze 
cirkel naar rechts te schuiven (deze wordt groen). 
Als u meldingen wilt voor instant messaging zoals Wechat, Facebook, Twitter, Whatsapp, doe dan 
dezelfde procedure. 
Als ze zijn ingeschakeld, zal de polsband trillen om de inhoud die de App ontvangt te herinneren en 
weer te geven. De polsband kan 20-40 woorden weergeven en het record van de laatste 3 berichten 
kan worden bekeken in het ring-informatiemenu. 
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- Om deze herinneringsfunctie te gebruiken (meldingen van inkomende oproepen, 
berichten en andere herinneringen) dient u alle toestemmingen te accepteren op de 
parameters van uw mobiele telefoon en die van "FitPro", om toe te staan dat deze app 
op de achtergrond draait. 

- Zorg ervoor dat het trilgeluid geactiveerd is, anders zal de polsband niet trillen. Als dit 
niet het geval is, tik dan op “SET” en vervolgens op “Andere”. Zoek de “Trilinstelling” 
en activeer het trilgeluid door het grijze rondje naar rechts te schuiven (het wordt 
groen). De vibratie wordt geactiveerd. 

- Als de polsband is uitgeschakeld, is er alleen een schermherinnering op het scherm 
zonder trillingen. 

ALARMINSTELLING 

Om het alarm in te stellen, gaat u te werk zoals hieronder 

beschreven: 

1. Tik op “Set” onderaan, dan op “Alarms” bovenaan, net 

onder de groene vlag. 

2. Tik op “+”, uiterst rechts bovenin, om de alarminstelling in 
te voeren. 

3. Scroll met uw vinger omhoog of omlaag om het uurcijfer te kiezen. 

4. Herhaal dezelfde procedure voor het minuutcijfer. 

5. Selecteer de dag (de gekozen dag of dagen moeten in de groene kleur zijn, de 

gedeactiveerde dagen moeten in de grijze kleur zijn). Bevestig vervolgens. 

Na het instellen wordt de ingestelde alarmtijd succesvol gesynchroniseerd met de armband, 

zelfs als de APP niet is aangesloten. 

6. Wanneer de tijd de alarmtijd bereikt, verschijnt het icoontje  en gaat de armband trillen. 

OPMERKINGEN: Er kunnen maximaal 8 alarmen worden ingesteld. 

Zorg ervoor dat het trilgeluid wordt geactiveerd, anders gaat het alarm niet af. Als dit niet het geval 

is, tik dan op “SET” en vervolgens op “Andere”. Zoek de “Trilinstelling” en activeer het trilgeluid 

door het grijze rondje naar rechts te schuiven (het wordt groen). 

    
 

SEDENTAIRE HERINNERING 

U kunt de duur van de zitpositie instellen. Als u lange tijd in de 

ingestelde tijd zit, zal de armband u eraan herinneren. 

Tik op “Set”. Tik op “Lang zitten herinneren” om in te voeren. Schuif 

de grijze cirkel naar rechts om de zittende herinnering te activeren (de cirkel wordt groen).Stel de duur 

van de zittijd in: begin- en eindtijd. 

Tik op de pijl  helemaal linksboven om terug te gaan naar de vorige pagina. 
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HET SCHERM OPLICHTEN 

Als de polsband in de slaapstand staat, kunt u het scherm oplichten door 
simpelweg uw pols op te tillen en het scherm naar u toe te draaien. Ga 
hiervoor als volgt te werk om de functie “Helder scherm” te activeren: 
Tik op “Helder scherm”. Zet het aan door de grijze cirkel naar rechts te 
schuiven. Het wordt groen. 
U kunt de begin- en eindtijd instellen. 

Tik op de pijl  helemaal linksboven om terug te gaan naar de vorige pagina. 

 

DND-functie (Niet storen) 

1. Tik op “SET” linksonder in het scherm. 

2. Tik op de “modus DND”. In de DND-modus-interface schuift u 
de grijze cirkel door de grijze cirkel naar rechts te schuiven 
(deze wordt groen). 

3. U kunt de periode niet storen: begin- en eindtijd. Tijdens de 
ingestelde periode ontvangt u geen meldingen wanneer DND is ingeschakeld. 
 

RESET APPARAAT 

Tik op “SET” en vervolgens op “Reset apparaat”. Tik tenslotte 
op “Bevestigen” om het apparaat te resetten. 
Door deze functie in te stellen worden alle gegevens in de armband gewist (zoals stapentelling). 
 

VERWISSENDE DEVICE 

Met deze functie worden alle gegevens gewist en wordt de verbinding met het apparaat verbroken. Ga 
verder zoals hieronder beschreven: 
Tik op “Set” en vervolgens op “Verwijderen”. 
Opmerking: Om opnieuw verbinding te maken, bindt u de mobiele telefoon en de polsband vast door 
als volgt te werk te gaan: Tik op “Set”. Tik op “Apparaten binden om meer functies te ervaren”. De 
app begint te scannen. Tik op “LH716” en wacht op de verbinding. 

 

SLEEPMODUS 

Als u de polsband draagt om te slapen, zal de polsband 

automatisch in de slaapstand komen vanaf 22.00 uur. Wanneer u 

in slaap valt, zal het automatisch de hele nacht slaap/ ondiepe slaap/opstaan detecteren en de 

kwaliteit van uw slaap berekenen. Na 4 uur slaap zullen de gegevens gesynchroniseerd worden met 

de App terwijl u slaapt. Het is niet nodig om instellingen te doen. De gegevens kunnen alleen als volgt 

worden bekeken: Tik op “STAP” linksonder. Scroll met uw vinger naar beneden op het scherm. Tik op 

“Slapen”. 

 

BELANGRIJK 

1. Stel het niet bloot aan sterke schokken en gooi het niet. 

2. Niet laten vallen, kortsluiten, wijzigen, demonteren of doorboren. 

3. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. 
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4. Verwijderd houden van vuurbronnen, direct zonlicht, vochtigheid, hoge temperaturen, water of 

andere vloeistoffen. 

5. Gebruik het niet bij hoge of zeer lage temperaturen. 

6. Niet in water onderdompelen. Niet zwemmen of baden met de polsband. 

7. Het is geen speelgoed. Buiten het bereik van kinderen houden. 

8. Verwijder de batterijen als u van plan bent het apparaat gedurende een lange periode niet te 
gebruiken. 

9. Sluit de polsband altijd aan bij het synchroniseren van gegevens. 

10. Zorg ervoor dat u de geheugeninformatie van de mobiele telefoon controleert voordat u de app 
gebruikt. Als u niet genoeg geheugen hebt, kan uw app worden afgesloten en opnieuw worden 
opgestart. Wis het geheugen van uw mobiele telefoon. 

 

VEILIGHEIDSTIP VOOR DE BATTERIJ 

LET OP: 
 Lithium-ion batterijen kunnen eenvoudig scheuren, ontbranden of exploderen wanneer deze 

worden blootgesteld aan hoge temperaturen of direct zonlicht.  

 Niet demonteren of de batterij wijzigen. De batterij bevat veiligheid en bescherming apparaten, die 
indien beschadigd, warmte kan genereren, ontploffen of ontbranden.  

 Aangezien de batterij niet uit de etui kan worden verwijderd, dient u de etui samen met de batterij 
veilig weg te gooien in de verzamelpunten die bedoeld zijn voor het weggooien van dit soort 
producten. Zorg ervoor dat de batterij volledig ontladen is voordat u de etui weggooit. 

HANDHAVING 

 Maak het alleen met een droog doek schoon. 
 Het is belangrijk dat geen vloeistof de binnenkant van het werkstuk bereikt. 

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudelijk afval. Uw gemeente heeft een 
speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar 
zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische 
producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zij voor het milieu 
of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de 
elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram 
bestaat uit een doorkruiste container op wielen. 

Geïmporteerd door EML – Prodis Merk, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, Frankrijk/ 

Gemaakt in de VRC 

Op de markt gebracht door EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 

LANGENFELD, Duitsland 

 

 


