
1. Snelle start 

1.1 Waarschuwing 

Raadpleeg uw arts voordat u aan een nieuwe sport begint. Smart horloges kunnen real-time dynamische 

hartfrequenties bewaken, maar kunnen niet voor medische doeleinden worden gebruikt. 

1.2 vereiste voor apparatuur  

Ondersteuning Android 5.1 IOS8.0 Bluetooth 4.0 en hoger. 

1.3 laden 

Laad het horloge voor het eerste gebruik geheel op. De oplaadtijd is 

ca. 2 uur.  

zorg ervoor dat het horloge goed in het oplaadstation geplaatst is en 

de contact punten vrij zin van vuil en oxidatie.  

 

 

2. Horloge app downloaden. 

2.1 opstarten 

Plaats uw vinger 3 seconden op de “home” toets (het rode driehoekje) om het horloge in te schakelen. 

2.2 afsluiten 

Ga naar het afsluitscherm “off” in het hoofdmenu. Raak de home toets aan tot u bij het gewenste scherm bent 

aangekomen. Houdt vervolgens uw vinger 3 seconden op de home toets. 

2.3 Download de app 

Download de JYou Pro app in uw appstore. Dit kan doormiddel van de onderstaande QR-code. 

 

 

 

 

3. Functies 

De “Home” toets is het rode driehoekje  welke u gebruikt om door 

de functies te schakelen. 

3.1 Tijd en datum instellen 

De datum en tijd worden automatisch gesynchroniseerd wanneer u 

het horloge voor het eerst met uw telefoon koppelt. Hoe u uw 

telefoon koppelt leest u bij punt 4. Smartwatch verbinden met uw 

telefoon. 

3.2 schakelen tussen funties 

U kunt schakelen tussen de verschillende functie door kort de 

home toets aan te raken. U opent de functie door gedurende 3 

seconde uw vinger op de home toets te houden. 

 

 

 



3.3 Positie van het horloge 

Draag de smartwatch om uw pols ca. 2 cm van uw hand. (zie afbeelding) 

3.4 Stappenteller, calorieën teller en afstandmeter 

Wanneer u uw horloge draagt zal deze uw stappen, verbrande calorieën 

en afgelegde afstand meten (berekend door middel van uw 

armbeweging en afgelegde afstand). 

3.5 Training 

In het menu “select sports” kunt u verschillende activiteiten instellen. 

3.6 Hartslagmeter 

Wanneer u het horloge om uw pols draagt kunt u uw hartslag meten. 

Hiervoor is het belangrijk dat uw het horloge op de juiste manier 

draagt. Om de hartslag zo nauwkeurig mogelijk te meten moet de sensor zo dicht mogelijk op huid 

gedragen worden. Als het horloge te los zit en het licht van de sensor zichtbaar is, is de gemeten 

waarde onnauwkeurig. Kijk niet in het groene licht van de sensor. Het kan pijn in de ogen veroorzaken. 

3.6.1 

Afwijkingen in de metingen kunnen veroorzaakt worden door de toestand van uw huid, weersomstandigheden of andere 

externe  factoren. 

Pas op! 

Wanneer u het horloge een lange tijd draagt kan deze oververhit raken. Indien dit het geval is dient u het horloge direct af 

te doen en uit te zetten. Laat deze gedurende een periode afkoelen. 

 

4. Smartwatch verbinden met uw telefoon 

Volg de onderstaande stappen om uw telefoon te koppelen met het horloge. 

Stap1. 

Instaleer de JYou App 

Stap2.  

Maak een account aan. Vul de benodigde gegevens in. 

Stap3. 

Koppel uw horloge aan uw telefoon door in de app op 

“apparaat” te klikken. 

Zorg dat uw bluetooth aanstaat om te koppelen. Klik op 

“scanning device” uw smartwatch wordt gezocht.  

Stap4. 

Selecteer uw smartwatch. 

U bent nu klaar om uw horloge te gebruiken. 

5. App functies 

In de app kunt u alle metingen aflezen en opnieuw 

uitvoeren. 

 

 



5.1 Huis, bevat 

▪ Stappenteller 

▪ Slaapmonitor 

▪ Hartslag monitor 

▪ Bloeddruk monitor 

5.2 Oefening, bevat 

▪ Lopen in kilometers en aantal keer 

▪ Rennen in kilometers en aantal keer 

▪ Fietsen in kilometers en aantal keer 

▪ Wandelen in kilometers en aantal keer 

Klik op de oranje button om te starten. 

 

5.3 Apparaat, bevat 

Alle instellingen betreffende meldingen. 

 

 

5.4 Me, bevat 

Uw persoonlijke gegevens en instellingen zoals de doelstelling van uw 

stappenteller, eenheden, etc. 

 

 

 

 

 

 

6. Geleverde onderdelen  

Smartwatch – verpakking – gebruiksaanwijzing EN – oplader 

 

 


