
 

 
Gebruikershandleiding 

Bedankt voor het aanschaffen van deze 
smartwatch die speciaal voor uw fitnessbeleving is 

gemaakt. 
 
 
Overzicht 
 

 

Model: 
N12 
 

 

Onderhoud van het horloge 
Denk bij het onderhoud van uw horloge aan de volgende 
tips: 
 -Reinig het apparaat regelmatig, vooral de onderkant van 
het horloge, om het droog te houden. 
 -Draag het horloge niet te strak om de pols voor een goede 
luchtcirculatie. 
- Gebruik geen huidverzorgingsproducten op de pols tijdens 
het dragen van dit horloge. 
- Als u een huidallergie of ongemak heeft aan de pols, stop 
dan met het dragen van het horloge. 
 
Opladen 
Hoe de batterij/accu op te laden: 
1. Voordat u het apparaat gaat 
gebruiken, moet u ervoor zorgen dat de batterij is 
opgeladen. Voor het opladen gebruikt u de 
meegeleverde magnetische laadkabel. De 
aanbevolen stroomsterkte van de 
voedingsadapter is 5V, 1A. 
2. Het duurt ongeveer 2 uur om 
het apparaat volledig op te laden, volg de 
onderstaande stappen om het apparaat op te 
laden. 
3. Leg de oplaadkabel onder het 
apparaat. 

 

4. Zorg ervoor dat de POGO-pennen van
de kabel correct op de laadklemmen aan de 
achterkant van het apparaat passen.  
5. Indien correct geplaatst, zullen de 
pinnen aan de laadklemmen aan de achterkant van 
het apparaat blijven plakken. (magnetisch) 
6. Sluit vervolgens de oplaadkabel aan 
op de voedingsbron met de USB-aansluiting. 
7. Het opladen wordt weergegeven op 
het scherm van het horloge. 
 
Het downloaden van de APP voor de telefoon en het
koppelen met het horloge 
1. Aan/uitzetten: 
Aanzetten, druk 5 seconden op de aan/uit-knop of sluit de 
lader aan om op te laden. 
Uitschakelen - druk 5 seconden op de 
aan/uit-knop om het apparaat uit te 
schakelen.   
2. Downloaden en installeren van de 
APP: 
Scan QT code met uw smartphone 
om de APP te downloaden en te 
installeren of zoek, download en installeer de "Fundo" app 
van de App store of Google Play Store op uw smartphone.
Opmerking: uw smartphone dient Android 5.1 of IOS 8.0 of 
hoger en Bluetooth 4.0 of hoger te ondersteunen.

 

3. APP-verbinden met het horloge: 
 Activeer de Bluetooth functie op uw telefoon. Open de APP 
en klik op "Meer", dan op "Mijn Apparaat" en klik op 
apparaat toe". 
 Klik op uw apparaat in de lijst met apparaten. 
Als de verbinding succesvol is, verschijnt 
"Connected/Verbonden" naast de naam van uw apparaat en 
zal de app de gegevens van uw smartwatch synchroniseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bluetooth-verbinding tussen telefoon en apparaat kan 
worden verbroken onder sommige omstandigheden, de 
meest voorkomende zijn: telefoon en apparaat zijn te ver 
van elkaar verwijderd (+ 10 meter), er bevinden zich 
obstakels (muren) tussen beide, er zijn magnetische of 
radio-interferenties in de omgeving, de gebruiker sluit de 
app op de achtergrond of herstart de telefoon.  

 

De bluetooth-verbinding zou weer automatisch tot stand 
moeten komen wanneer de redenen voor het verbreken 
van de verbinding verdwijnen. 
 
Inleiding over de functies van het horloge 
De interface van het hoofdmenu kunt u doorlopen, zoals de 
hieronder getoonde afbeeldingen. 

 

Wanneer het apparaat en de APP voor het eerst worden 
aangesloten en gekoppeld, worden de tijd, de datum, het 

met de mobiele telefoon. 
 
Inleiding tot de hoofdinterfacefunctie 
 
1. Drop-down menu 
 
De interface schuift u naar beneden 
om de verschillende menu  te  
kunnen openen. 
 
a) Het pictogram links 
geeft de status van de  

 

                           Bluetooth-verbinding aan. 
b) Het bovenste middelste pictogram toont de
                           Batterijstatus. 
c) Klik op het middelste pictogram om de
Modus "Niet storen" in/uit te schakelen (nachtstand).
d) Met het pictogram rechts kan de helderheid
                           van het scherm aangepast worden.
 
2. Wandelen 

opgenomen vanaf het gebruik van het apparaat. 
De gegevens worden elk met specifiek aantal stappen 
weergegeven, de hoeveelheid hangt af van de reeds 
gelopen afstand en de softwareversie van het apparaat 
(tussen 3-25 stappen). 
 
3. Slapen 
Slaapmonitoring: van 21.00 uur tot 09.00 uur de volgende 
dag, nadat de door het apparaat gegenereerde gegevens de 
slaapmonitoring hebben verlaten, klikt u op de 
linkerbovenhoek van de APP-slaapinterface om de 
slaapgegevens aan het einde van het apparaat te 
synchroniseren met de APP. 
4.              Muziek 
 
Wanneer de mobiele telefoon is aangesloten op het 
horloge, kan men muziek afspelen/pauzeren en het 

 

wisselen van nummers in de muziekspeler van de 
mobiele telefoon met het horloge.  
 
5. Weer  
De weerpagina geeft het huidige weer weer, maar de 
weergegevens zijn pas beschikbaar als de APP is 
aangesloten. Als het apparaat en de APP voor een langere 
tijd losgekoppeld zijn geweest, zal de weersvoorspelling het 
laatst bekende weerbericht laten zien of aangeven geen 
gegevens te hebben 
  
6. Sport 
Sport instellingen beschikbaar: wandelen, 
rennen, fietsen, zwemmen, bergbeklimmen, 
voetbal, basketbal, tafeltennis, badminton. 
a) Ga naar de sportmodus en zoek 
de juiste sport activiteit door naar beneden te 
scrollen en selecteer de juiste modus door op 
het scherm te klikken om de juiste sport in te 
voeren.  
b) Door het scherm naar rechts te 
schuiven schakelt u naar andere data-interfaces. 
c) Klik op de rechter bovenhoek om de opname 
te "pauzeren", wanneer gepauzeerd kan men terug naar de 
opname door op de rechter bovenhoek te klikken of stop 

klikken. 

 

d) Wanneer de afstand meer dan 200 meter is 
of de activiteit tijd meer dan 5 minuten bedraagt, kunnen 
de gegevens worden opgeslagen. Als niet aan deze 
voorwaarden worden voldaan, kunnen de gegevens niet 
worden opgeslagen. 
 
7. Hartslag 
Plaats het apparaat op de pols (links/rechts) en selecteer 
het hartslagmenu om de hartslag te meten. Nadat het 
apparaat is verbonden met de APP, worden de 
hartslaggegevens in real-time gesynchroniseerd met de 
APP. Schuif de APP-interface naar rechts naar de pagina 
"hartslag" om de tijd van de test en de gemiddelde 
hartslaggegevens te zien. 
a. Houd de hartslagsensor schoon en dicht op 
de huid bij het meten van de hartslag. Als u hem te losjes 
draagt, zal het licht van de sensor worden blootgesteld, wat 
resulteert in onnauwkeurige meetwaarden. Kijk niet direct 
in het groene lampje van de sensor. 
b.  Houd uw lichaam tijdens het detecteren van 
de hartslag inactief en blijf stil zitten, anders wordt de tijd 
voor het meten van de hartslag verlengd of zijn de 
gegevens onnauwkeurig. Als er een groot verschil is in de 
gemeten gegevens, neem dan een pauze om opnieuw te 
meten. De gemiddelde waarde, verkregen na 5 
opeenvolgende metingen, zal nauwkeuriger zijn. 
c. Hartslagmeting, kan anders zijn bij praten, 
eten, drinken, enz.   

 

d. Voorkom dat er vuil op de hartslagsensor zit 
tijdens de meting. Huidskleur, haardichtheid, tatoeages en 
littekens kunnen de nauwkeurigheid van de testresultaten 

 
e. Langdurige meting kan 
leiden tot oververhitting van het apparaat. 
In geval van oververhitting dient u het 
apparaat te verwijderen totdat het is 
afgekoeld.  
f. Het koude weer heeft 
invloed op uw meetresultaten. Meet bij 
voorkeur in een warme omgeving. 
 
8 Bloeddruk 
Doe het horloge op de juiste manier om de pols en kies het 
bloeddrukmenu om een enkele bloeddrukwaarde te meten. 
Bloeddrukgegevens worden gesynchroniseerd met de APP 
indien aangesloten. Swipe naar rechts in de APP om het 
tijdstip van de test en de historische gegevens van de hoge 
en lage bloeddrukwaarden te controleren. 
 
9  
 Zuurstofgehalte 
Doe het horloge op de juiste manier om 
de pols en kies het zuurstofgehalte 
menu om de zuurstofwaarde in het 
bloed te meten. De zuurstofgegevens 
worden gesynchroniseerd met de APP. Swipe naar rechts in 



 

de APP om de testtijd en de zuurstof historische gegevens 
te controleren.  
Opmerking: De gegevens van de hartslag, de bloeddruk en 
de zuurstofmeting in het bloed dienen alleen ter referentie 
en kunnen niet worden gebruikt als basis voor medisch 
gerelateerde aspecten. 
 
10    Alarm  
Wanneer het horloge verbinding heeft met de APP, kan de 
wekker in de APP worden ingesteld en gesynchroniseerd 
met het horloge. Er kunnen maximaal vijf wekkers worden 
ingesteld. Als u op het pictogram op het scherm van het 
horloge klikt, wordt het trilalarm gestopt.  
 
11 Stopwatch 
Klik op het stopwatch icoon om de timing-interface in te 
voeren, klik op het startpictogram om de meting te starten, 
het pictogram aan de linkerkant is een enkel timing-record, 
en het pictogram aan de rechterkant is gepauzeerd. Na het 
pauzeren, klik op de bovenste enkelvoudig tijdsrecord om 
de records op verschillende tijdsmomenten te bekijken. 
Schuif naar links op het scherm en de vorige tijdmeting 
wordt gewist. 
 
12 Camera 
Wanneer het apparaat is verbonden met de APP, klikt u op 
de camerafunctie op het horloge, de camera van de 
mobiele telefoon start, klikt u op het camerapictogram van 

 

het horloge en de smartphone begint met het maken van 
foto's. 
 
13 Zoek telefoon 
Wanneer het apparaat is verbonden met de APP en u klikt 
op Zoek telefoon , de telefoon zal dan een beltoon laten 
horen. 
 
14 Timer 
Na het instellen van de tijd zal het aftellen beginnen.  
 
15 Instellingen 
15.1 Inactief 
Deze functie is standaard uitgeschakeld. In het horloge kan 
deze functie handmatig worden in- of uitgeschakeld. Het 
instellen van de inactieve herinnering kan worden gedaan 
in de APP instellingen wanneer de telefoon is verbonden 
met het horloge.  
15.2 Flip over 
Licht automatisch het scherm op wanneer u uw hand met 
het horloge naar borsthoogte beweegt terwijl u het scherm 
naar het gezicht toe draait. Werkt niet als het apparaat in 
de storingsmodus staat.  
15.3 Info 
Informatie over Model (Bluetooth naam), MAC nummer 
(Bluetooth nummer) en versie of firmware. 
15.4 QR code 
Code met link naar download FunDo APP voor smartphone. 

 

15.5 Reset  
Herstart het horloge met het opschonen van de instellingen 
en gegevens en wissen van het geheugen. Herstel naar de 
fabrieksstatus van het horloge met het opschonen van 
instellingen en geheugen.  
15.6 Uitschakelen  
Schakelt het horloge uit. 
 
16 Berichten 
De berichteninterface maakt het mogelijk om op het 
apparaat berichten te bekijken die op de telefoon zijn 
binnengekomen als SMS, inkomende gesprekken en 
chatsoftware.  
Het toestel kan tot 8 berichten opslaan en wanneer het 
maximum van 8 berichten is bereikt, wordt het eerder 
weergegeven oudste bericht vervangen door een nieuw 
bericht. Bluetooth-verbinding met de smartphone is vereist 
voor deze functie. 
 
17 Wijzerplaten wijzigen 
Houdt de wijzerplaat 3 seconden ingedrukt en swipe
vervolgens naar links of rechts om een wijzerplaat te 
selecteren. Klik op de geselecteerde wijzerplaat om de 
wijziging te bevestigen. 
 
 
 

 

               
             Waarschuwing: 
Raadpleeg uw arts voordat u een nieuw 

trainingsprogramma start. Hoewel de smartwatch de real-
time dynamische hartslag kan controleren, kan het niet 
worden gebruikt voor medische doeleinden.  
  
Basic Parameters: 
Screen type: 1,3 inches TFT 
Battery capacity: 180 mAh 
Battery life time(stand by): 20 days 
Protection level: IP68 
System Requirement: iOS 8.0 or above 
/ Android 5.1 or above  


