Dutch

CITIZEN Bluetooth Watch – Verkorte handleiding

Verbinden van horloge en smartphone
Informatie over compatibele smartphones en de bijbehorende app vindt
u op volgende website:
http://www.citizenwatch-global.com/g/im/w770.html

Koppeling uitvoeren (registreren)
• Bereid horloge en smartphone voor gebruik voor.
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Er zijn drie posities
beschikbaar.
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Secondewijzer

Moduswijzer
Trek de kroon uit in de
eerste positie en draai de
kroon om met de moduswijzer een modus te kiezen.

Knop A

TME A

1 Laad de bijbehorende app
2

“Citizen Bleutooth Watch” van een app-site
en installeer deze.
Start de bijbehorende app.
• Behoud de app op het beeldscherm.
• Ga accoord, als in een dialoogveld om toestemming wordt
gevraagd om de bleutooth verbinding te gebruiken.

3 Verander de modus op (TME) en druk de kroon
terug in de basispositie 0.

4 Druk knop B (rechts boven) kort en laat
deze weer los.

De secondewijzer wordt gestopt en de registratie begint.

5 Kies “koppelen”, als in een dialoogveld op het

beeldscherm van de app om toestemming wordt
gevraagd om de bleutooth verbinding op te bouwen.
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Als “Connected” (verbonden) verschijnt, is de
registratie succesvol afgesloten.
Het horloge en de smartphone zijn met elkaar
verbonden en de functiewijzer van het horloge
duidt op de verbindingsstatus “ON”.

• Het uitvoeren van de registratie kan 20-30 seconden
duren.

Verbinding van de smartphone verbreken

1 Verander de modus op (TME) en druk de
kroon terug in de basispositie 0.

2 Druk knop B (rechts boven) 4 seconden en
laat deze los.
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De secondewijzer wordt gestopt.
Na het verbreken van de verbinding duidt de
functiewijzer van het horloge de verbindingsstatus
“OFF” aan.

Verbinden met een smartphone

1 Verander de modus op (TME) en druk de
kroon terug in de basispositie 0.

2 Druk knop B (rechts boven) 4 seconden
en laat deze los.
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De secondewijzer wordt gestopt.
Nadat de verbinding weer is gemaakt, duidt de functiewijzer van het horloge de verbindingsstatus “ON” aan.

