
BFH-155
Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor 
de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1.Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2.Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-polymeerbatterij. 
3.Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en 
   inslikken te voorkomen.
5.De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te 
   lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
6.Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken 
   kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen 
   worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
7.Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht! 
8.Verwijder de fitnessbanden in geval van lekkage of overmatige hitte van het 
   product om brandwonden of uitslag te voorkomen. 
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Smart anti-verlies: Activeer de functie van de Smart anti-verlies in de 
“Bandfunctie-instelling” (in de app) en de polsband zal trillen wanneer de telefoon 
zich buiten het Bluetooth-bereik bevindt (7-9 m).

Homepagina: Hier wordt de tijd, de tijd, het vermogen, enz. weergegeven.
Smartwekker: Stelt het alarm alleen in de app in, zodat deze zal trillen om uw 
te waarschuwen.

Stappenteller: Deze functie telt uw dagelijkse stappen en wordt elke 24 uur 
automatisch gereset. U kunt de geschiedenis in de app controleren.

Calorieën: Deze functie telt de verbruikte calorieën en wordt elke 24 uur 
automatisch gereset. U kunt de geschiedenis in de app controleren.

Afstand: Deze functie telt uw afgelegde afstand en wordt elke 24 uur automatisch 
gereset. U kunt de geschiedenis in de app controleren.

Hartslagmonitor: Open de interface van de Hartslagmonitor en deze zal 
automatisch uw hartslag meten en de gegevens opslaan in de app.

Methode 1:
Scan de QR-code (voor Android-gebruikers)

Methode 2:
Zoek naar de “LEFUN HEALTH”-app in de Apple 
Store of Android Market

1. Vóór gebruik

2. De “LEFUN HEALTH”-app downloaden

3. De app koppelen

4. De smartband gebruiken

5. Algemene functies

Zorg ervoor dat de polsband voldoende is opgeladen voordat u deze voor het eerst 
in gebruik neemt. Als het batterijniveau te laag is om in te kunnen schakelen, laad 
het product dan vóór gebruik op.

Houd de koppelingstoets ingedrukt om in te schakelen en zorg ervoor dat de 
BT-functie van uw telefoon is geactiveerd—Open de "LEFUN HEALTH”-app 
op uw telefoon—Tik op de menubalk in de hoek linksboven—Tik op 
“Apparaatnaam/Verbindingsstatus”—De app zal nu naar uw apparaat beginnen 
te zoeken—Selecteer de overeenkomstige MAC IMEI—Selecteer het gevonden 
apparaat en maak verbinding met de smartphone.

Nadat de polsband eenmaal succesvol is verbonden, zal deze met de tijd en 
datum van uw telefoon synchroniseren.
De app zal de gegevens synchroniseren zoals de gevonden stappenteller, 
afstand, hartslagmonitor en verbrande calorieën.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige 
aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten 
materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw 
gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het 
doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool 
betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen 
worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten 
worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de 
gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de 
batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen 
schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische 
apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations 
of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden 
opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling 
van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Inter Sales A/S, dat het type radioapparatuur BFH-155 conform 
is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring 
kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik 
vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het 
modelnummer: BFH-155. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te 
vinden onder downloads/andere downloads.
Bedrijfsfrequentiebereik: 2412-2484 MHZ 
Maximaal uitgangsvermogen: 0.28W
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Water drinken-herinnering: Activeer de functie van de Water drinken-herinnering 
in de “Bandfunctie-instelling” (in de app), stel de tijd in en de polsband zal op de 
ingestelde tijd trillen.

Berichtennotificatie: Wanneer de telefoon een bericht ontvangt via What’s App, 
WeChat of SMS, dan zal de polsband trillen en een opsomming van de berichten 
weergeven.

Notificatie voor inkomende oproepen: Wanneer u een inkomende oproep 
ontvangt, zal de polsband de contactnaam of het nummer op het scherm 
weergeven.

Schudden voor selfies: Open deze functie in de “Bandfunctie-instelling” 
(in de app) en selecteer vervolgens “Schudden voor selfies” op de menubalk. 
Open de camera op uw smartphone en u kunt een foto nemen door de polsband 
gewoon te schudden.

Apparaat zoeken: Tik op “Apparaat zoeken" (in de app) op de menubalk en de 
polsband zal schudden zodat u deze gemakkelijk kunt vinden.

Sedentair-herinnering: Activeer de functie van de Sedentair-herinnering in de
 “Bandfunctie-instelling” (in de app), stel de tijd in en de polsband zal u via een 
trilling herinneren.
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How to charge DENVER BFH-155

1. USB charging port
in top of the pedometer

2. Push one side of the
pedometer out,and pull

4. nsert it into a PC,
or USB charger

to charge the fitness band

3. Then you will find the
USB charging port


