Functies smartwatches
SERIE 1 : Q00200 > Q00909
-

-

De OOZOO Smartwatch verbindt met je telefoon via bluetooth en bijbehorende app (zie
onderstaande OR-code). Deze wordt ondersteund door Android en I0S (Apple)
besturingssystemen.
Om het horloge op te laden verwijder je de band van de kast (maakt niet uit welke), de
aansluiting die dan vrij komt kan in elke USB-lader of apparaat met USB-poort gestoken worden
om het horloge op te laden.
De tijd wordt automatisch ingesteld als het horloge aan de telefoon is gekoppeld.
In het kort, de volgende functies zitten op de smartwatch:
o calorieën teller
o hartslagmeter
o bloeddrukmeter
o zuurstofsaturatiemeter (zuurstof in bloed)
o stappenteller
o slaap monitor
o berichten bekijken (o.a. WhatsApp, SMS, etc.)
o camera bediening
o stopwatch
Het horloge is IP67 gecertificeerd, dat wil zeggen, het horloge is stofdicht en spatwaterdicht (dus
niet geschikt om mee te zwemmen en te douchen).
De batterij gaat tot 7 dagen mee.

SERIE 2 : Q00113 > Q00122
-

-

De OOZOO Smartwatch verbindt met je telefoon via bluetooth en bijbehorende app (zie
onderstaande OR-code). Deze wordt ondersteund door Android en IOS (Apple)
besturingssystemen.
Het horloge laadt op via bijgeleverde usb-oplader door middel van een magnetisch aansluiting op
de achterkant van het horloge.
De tijd wordt automatisch ingesteld als het horloge aan de telefoon is gekoppeld.
In het kort, de volgende functies zitten op de smartwatch:
o calorieën teller
o hartslagmeter
o bloeddrukmeter
o zuurstofsaturatiemeter (zuurstof in bloed)
o sport modus (o.a. hardlopen, fietsen, wandelen)
o slaap monitor
o actuele weerbericht
o berichten bekijken (o.a. WhatsApp, SMS, etc.)
o muziek bediening
o camera bediening
o stopwatch
Het horloge is IP67 gecertificeerd, dat wil zeggen, het horloge is stofdicht en spatwaterdicht (dus
niet geschikt om mee te zwemmen en te douchen).
De batterij gaat tot 8 dagen mee.

