




Stand-bytijd 

De polsband gebruikt duurzame, oplaadbare batterijen met een 
capaciteit voor 5 tot 7 dagen 

Eigenschappen van de polsband 

Wanneer u de gegevens van de polsband synchroniseert, zal deze 
uw beweginggegevens oploaden naar de cloudserver. De polsband 
kan beweginggegevens opslaan van 7 dagen. De gegevens kunnen 
worden gesynchroniseerd met de app en worden vervolgens naar de 
server gestuurd waar deze voor altijd worden bewaard. 

De verbonden polsband verbreekt elke 30 seconden automatisch de 
verbinding om batterijvermogen te besparen. De gegevens worden 
echter continu geregistreerd. De polsband maakt niet automatisch 
opnieuw verbinding met uw telefoon; u dient dus handmatig opnieuw 
verbinding te maken. 

De polsband instellen op mobiele apparatuur 

De applicatiesoftware van de polsband installeren 

Verifieer a.u.b. de systeemversie van uw mobiele telefoon: De app 
ondersteunt Android- en IOS-systemen. Android vereist versie 4.3 of 
hoger en het IOS-systeem moet versie 6.1 of hoger zijn. U kunt de 
app downloaden door de OR-code te scannen. Apple en Android 
mobiele telefoons kunnen naar BBtracker of POLAM100 zoeken en 
dit downloaden in de APP Store of Google Play Store. 

Voor iOS: 

Voor Android: 

De apparatuur paren 

1. Open de Bluetooth-zoekfunctie op de telefoon om de polsband te 
paren 

2. Open de polsbandapplicaties (Android 4.3 of hoger) 
3. Creëer een account 
4. Klik op "+" of het zoekicoontje van de polsband 
5. Klik op het polsbandicoontje om de verbinding tot stand te 
brengen. Als er een paringmelding verschijnt, klik a.u.b. op Ja om uv
polsband te paren. 



Gegevens synchroniseren 

Zorg er a.u.b. voor de Bluetooth-instellingen op uw mobiele telefoon 
te hebben geopend; telkens dat u de polsbandapplicatie opent, 
worden de gegevens automatisch en onopmerkzaam met de 
applicatie gesynchroniseerd. Voor Android, klik a.u.b. op de 
synchronisatietoets in de rechter hoek van de app. 

Slaapmonitor 

Draag uw polsband a.u.b. voordat u's nachts naar bed gaat tot de 
volgende ochtend; de polsband zal automatisch uw slaap 
controleren en de gegevens om 9:00u synchroniseren. 

Wanneer de verbonden polsband AAN is geschakeld, kunt u uw 
vinger op het scherm gedrukt houden. De polsband zal "Nacht 
opnieuw indrukken" tonen. Houd het scherm opnieuw ingedrukt om 
de functie "slaapmonitor" te activeren. 
Houd uw vinger op het scherm gedrukt om de slaapmodus te 
verlaten: de verbonden polsband zal vervolgens "Ochtend opnieuw 
indrukken" weergeven. Druk nogmaals op het scherm om het menu 
te verlaten. 

Antiverliesfunctie 

Wanneer de antiverliesfunctie is geactiveerd, kunt u kiezen uit de 
modi Nabij/NormaalNer. 
Uw telefoon begint te rinkelen wanneer deze de verbonden polsband 
waarneemt. 

Het vibratiealarm instellen 

Open de polsbandapplicatie Instellingen, selecteer de alarmklok, klik 

rechtsboven in de hoek om de polsbandapplicatie Instellingen te 

openen; uw polsband zal u informeren d.m.v. de vibratiemodus. 

Specificaties 
Nominale spanning: DC 5V 0,04A 
Lithium-ionbatterij 45mAh 
Scherm OLED 0,69" 
Compatibele Blue:"Ooth-versie: 4.0 
Compatibele ·raid-versie 4.3 
Compatibele OS-versie 6.1 en hoger 

Verkla�ring van conformiteit RTTE 

Dag Technologie® verklaart hierbij dat deze apparatuur voldoet aan 
de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 
1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op het 
volgende adres: 
http://www.mms-support.neVOTNECD_DAG_P0LAM100-002.pdf 
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PLR IP Holdings, LLC, haar licentiehouders en filialen stemmen 
volledig in met alle richtlijnen m.b.t. elektronische afvalapparatuur. 
Om het milieu te beschermen en overtreding van de huidige 
wetgeving te voorkomen, dient u dit product op correcte wijze af te 
danken in overeenstemming met alle toepasbare regelgevingen, 
richtlijnen en andere bepalingen in uw woonomgeving. Vraag a.u.b. 
uw plaatselijke autoriteiten of de winkel waar u dit product hebt 
aangeschaft om locaties waar u dit product correct kunt afvoeren. 

HET AFDANKEN VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE 
AFVALAPPARATUUR IS DE VERANTWOORDELIJK VAN 
EINDGEBRUIKERS IN DE EUROPESE UNIE 

Dit symbooltje op het product of op de verpakking betekent dat dit 
product niet als algemeen afval mag worden afgevoerd. De 
gebruiker is verplicht dit soort afval in te leveren bij een "recyclepunt" 
specifiek voor elektrische en elektronische afvalapparatuur. 
Selectieve inzameling en de recycling van elektrische apparatuur 
leveren een belangrijke bijdrage aan het behoud van grondstoffen en 
bevorderen de recycling van afval om het milieu en de volksgezond
heid te beschermen. Voor meer informatie over de inzameling en 
recycling van elektrisch en elektronisch afval, neem a.u.b. contact op 
met uw plaatselijke autoriteiten, de ophaaldienst voor huishoudelijk 
afval of de winkel waar het product was aangeschaft. 
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