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Bedankt voor uw aankoop van de Aviator F-Series Smartwatch! Blijf op de hoogte 

inkomende oproepen, caller ID, gemiste gesprekken, SMS’en, e-mails, sociale media 

notificaties, kalenderevenementen en dagelijkse reminders. Blijf actief bezig met de 

stappenteller, calorieteller en afstandsmeter. Andere eigenschappen zijn een verloren 

telefoonalert en slaapmonitor!  

 

Inhoud van de doos: 

1 x AVIATOR F-SERIES Smartwatch, 1 x oplaadstation, 1 USB-laadkabel, 1 x 

handleiding 

Hoe begint u: 

Gelieve de smartwatch op te laden voor het eerste gebruik, en gelieve steeds te 

laden wanneer het scherm volgend symbol weergeeft: . 

Om op te laden gelieve de beschermende sticker achteraan te verwijderen en het horloge op het 

laadstation te plaatsen. Sluit de USB-kabel op de micro USB-poort aan, aan de zijkant en plug de kabel 

in op een elektriciteitsbron (via een adapter of via de USB van uw laptop bijvoorbeeld).  

Tijdens het opladen ziet u volgend symbool .   Wanneer volledig opgeladen zal dit 

symbol    gedurende 1 minuut verschijnen.  

 

AVIATOR F-SERIES App 

De mobiele app is compatibel met Apple en Android telefoons die Bluetooth 4.0 

en iOs 7, Android 4.3 of nieuwere versies ondersteunen. De app kan gedownload 

worden in de Apple Store of de Google PlayStore door te zoeken naar 

aviator f-series.
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Smartwatch met telefoon verbinden: 

Druk 3 seconden op de “upper push button”(zie foto) om het horloge te activiteren en 

je zal volgend symbol zien . N a  a c t i v i t a t i e  z i e  j e  d e  , druk lang 

op de “upper push button”om de ID van het horloge te bevestigen . 

Open de app op je smartphone en selecteer “Sign up”en vul de registratievelden 

in met uw persoonlijke info. Gelieve te verifiëren indien alle informatie correct is 

zo dat de activiteitsmeter ook accurate rapporten voor u kan voorzien.  

Schakel de Bluetooth op je smartphone in, open de app en selecteer “Set up”. De app 

zal vragen als Bluetooth ingeschakeld is. Indien ja, selecteer “next”. De app zoekt nu 

voor uw smartwatch. Eens gevonden, selecteer de ID van uw smartwatch en het 

volgende symbol verschijnt op de display  (de Apple app zal een pairing 

verzoek tonen, selecteer “YES”), druk hierna op de “upper push button” van 

de smartwatch om de verbinding te accepteren. Eens succesvol zal u volgend 

symbol zien verschijnen  

 

NB: Voor Apple Producten.  

Als het verzoek tot pairing niet verschijnt, zal u de smartwatch moeten “unpairen”in de 

app en op uw telefoon (settings: unpair of setting: Bluetooth: vergeet dit toestel) alvorens 

opnieuw te proberen. Als het pairen niet succesvol is binnen de 10 seconden zal de app 

sowieso de poging stopzetten.  
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Notificaties 

 

U kan de notificaties zoals gewenst op de smartwatch instellen door middel van de 

volgende stappen:  

In de App, klik op Settings > Notifications en schakel de gewenste notificaties in, 

synchroniseer daarna met uw smartwatch. Uw Bluetooth dient aan te staan en u heft 

verbinding met een network nodig voor de synchronisatie tussen telefoon en 

smartwatch. Wanneer u notificaties ontvangt, druk op de“lower push 

button”(zie foto) om berichten te lezen in een omgekeerde chronologische 

volgorde (dit wil zeggen van nieuw naar oud). De volgende symbolen geven 

informatie over het type van notificatie dat u kunt ontvangen:  

 

 

Inkomende oproep Gemiste oproep SMS E-mail 

Toont de naam van de 

beller of 

telefoonnumer 

afhankelijk van je 

contactlijst  

Aantal gemiste 

gesprekken 
Toont de naam 

of the nummer 

van de SMSer en 

de eerste 2 

regels van de 

SMS 

Notificatie van 

nieuwe e-mails 

op uw 

smartphone. Kan 

niet gelezen 

worden.  

 

   
 

Sociale media Kalendar evenementen Anti-verlies 

Notificaties van 

nieuwe sociale media 

berichten op je 

smartphone. Kunnen 

niet gelezen worden.  

Notificaties van 

opkomende agenda 

evenementen 

gebaseerd op de 

agenda van uw 

telefoon 

Wanneer te ver 

verwijderd van 

uw smartphone, 

zal een 

notificatie 

gestuurd 

worden. 
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Activiteiten doelen Setting 

Selecteer Settings > Goals in de App om gewenste doelen in te stellen (dagelijkste 

stappenteller, afstand, calorieën, slaap), druk daarna op “Save”om te 

synchroniseren met de smartwatch.  

Wanneer je een doel bereikt zal de smartwatch trillen en een duim omhoog laten zien

. 

Activiteit Monitoring 

Het horloge slaat uw stappen, afstand en calorieën op op dagbasis (reset elke dag 

om middernacht), deze resultaten kunnen bekeken worden door meerdere keren 

kort te drukken op de “ the upper push-button.” 

 

 

   
 

Stappen Caloriën Afstand 

Syncing Data met horloge  

Gelieve de app en het horloge regelmatig te synchroniseren door op    te klikken in 

de app in de Activity tab. Gedurende synchronisatie ziet u dit symbol  

 , dit verdwijnt eens synchronisatie is voltooid.  

NB: Synchroniseren zorgt ervoor dat de app data transfereert van de smartwatch 

naar uw telefoon zodat er meer ruimte vrijkomt op het horloge. Als het horloge de 

maximum geheugencapaciteit bereikt, zal het trillen end it symbol tonen  

.   Doe dit regelmatig om voldoende geheugen vrij te houden.  
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App Data View 

In de Activity tab kan u de stappen, calorieën, afstand, slaap enz. checken na 

synchronisatie.  

U kan ook klikken op deze data om een dagelijkse, wekelijkse of maandelijke vooruitgang 

in grafiekvorm op te volgen. Klik op      bovenaan om de tijdspanne 

aan te passen.  

 

Slaap Data 

 

Het horloge monitort slaap niet automatisch, u dient auto-sleep in te schakelen in 

de app indien u dit wil gebruiken. Ga in de app naar Settings > Preset Sleep en 

schakel Auto-Sleep in, stel uw bed en waaktijden in en klik op “Save. Met deze 

functie kan u de kwaliteit van uw slaap opvolgen.   

In slaapmodus ziet u  schermen: de datum     en het slaapicoon 

. 

Met Auto-Sleep ingeschakeld zal het horloge uw slaap monitoren zonder andere 

notificaties. Als u data synchroniseert zal de slaapmodus uitgeschakeld worden hiervoor.  
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Herinneringen 

U kan verschillende herinneringen instellen (sport, slaap, eten, medicijnen en wekkers) op 

deze manier: 

In de App, ga naar Reminders, klik op “+” om herinneringen toe te voegen. 

Selecteer welke herinnering u wenst. Klik op de tijd op het scherm om uw gewenste 

tijd voor de herinnering in te stellen. Selecteer de dagen eveneens en klik “Save”. 

De herinneringen zullen als volgt zichtbaar zijn op de smartwatch:  
 

Sport Slaap Maaltijden 
 

Medicijnen Alarm/wekker Persoonlijke reminders 

 

 
Schermtijd aanpassen 

 

Open de App, ga naar Settings > Time Format, selecteer dan de tijdsaanduiding dat u 

wenst op het horloge – dit kan een combinatie van dag, datum en batterijniveau zijn en 

synchroniseer vervolgens de app met uw horloge.  
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