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BRAINZ FIT WATCH 
INSTRUCTION MANUAL  

 
PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND 

RETAIN FOR FUTURE USE 
 
This is what you need:  

 USB Adapter (not included) 

 Bracelet for the watch (included) 

 Mobile device equipped with Bluetooth 

 The Fit Watch – FitPro – application on your mobile device 
 

 
 
Product description:  
A more conscious life starts with more exercise. This activity tracker is for everyone! Accurate measurements such as heart 
rate monitor, pedometer, smartphone reports, time and date. A complete tracker for all sports activities. Connect this fitness 
watch with the mobile App to collect and monitor all data. 
 
This is how to install the application: 
You can install the app in 2 different ways. You can do this via a QR code or download it from the app store supported by 
your phone. 
 
QR Code: 
Scan this QR Code with your phone. This can be done by means of a QR scanner or already 
integrated in your phone. When you scan the QR Code you will be taken to a page where 
you can choose the right app for your system to download.  
 

Download from app store 
You can also find the app in the app store of your mobile. For Android, this is the Google 
Play Store, for Apple users, this is the App Store. You can find the application by entering 
"Smart Bracelet FitPro" in the search function. The application should look like this: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Install the app 
When you are done installing the app from one of the options above, open the application on your phone. It is important for 
Android users to accept all conditions of the app. This includes access to phone calls, call list, photos, media, files, contacts, 
SMS and location on your phone. If a condition is declined, you cannot use the app's functions and the Fit Watch will not 
work properly. Finally, if you have given these permissions, you must allow the app to display notifications on your phone. 
This will come on a separate notification screen if you have given permission for all items. Press open and turn on the switch 
at "FitPro". If you refuse, the Fit Watch will not be able to display notifications on the screen. 
 
This is different at iOs. The app asks for permission to use your location, Bluetooth and connect to accessories. Finally, the 
app asks if you want to turn on Bluetooth. 
 
To be able to use all the functions of the app, you must also create an account. You can create an account by linking your 
Facebook, or enter an email and password. If successful, all functions of the application will work. 

 
This is how to charge it: 
Take the watch out of the silicon strap by gently pulling or pushing the watch on the bottom side of the screen.  
You can charge the Fit Watch by connecting the USB-port ending on the topside of the watch to a 220v power supply. To do 
this you will need a USB to 220V adapter (for example a mobile phone charger). You can see if the Fit Watch is charging when 
the Fit Watch screen shows the time. The Fit Watch must be at least half charged to be used. Note: The Fit Watch cannot be 
charged when it is mounted in the silicon strap. 

 
This is how to set it up: 
Make sure the Fit Watch is sufficiently charged. In the app, after logging in, navigate to the "Set" screen. You can search for 
the Fit Watch on this screen. Don't forget to turn on your Bluetooth. Press the green button "Bind devices to experience 
more features". The Fit Watch should now appear. Click the Fit Watch in the screen. Now the app starts connecting to the Fit 
Watch. 
Is the Fit Watch connected to the application? Then the Fit Watch is ready for use. 
 
To put the Fit Watch in the holder, you need to stretch the holder slightly. No worries, the band is made of stretchable 
rubber and does not deform. The Fit Watch fits snugly into the hole of the holder and the elastic rubber molds around the Fit  
Watch to hold it in place. 
 
The Fit Watch automatically takes over the time from the synced app. Under the heading "Message Push" you can set which 
applications on your phone you want to receive notifications on your Fit Watch. You can also enable various functions on this 
screen, such as do not disturb mode, set an alarm, set an alert for longer sitting periods or remove the Fit Watch. 
 
 
This manual is applicable for item number 38560. 
More information about this product is available on www.brainz-electronics.nl  
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BRAINZ FITNESS HORLOGE 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN 

EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK 
 

Dit heeft u nodig:  
 USB Adapter (niet inbegrepen) 

 Armband voor het horloge (meegeleverd) 

 Een mobiele telefoon of apparaat met Bluetooth 

 De Fit Watch – FitPro – applicatie geinstalleerd op een mobiele telefoon of apparaat 
 
 
 
Productomschrijving: 
De Brainz Fit Watch is een digitaal horloge wat diverse lichamelijke statistieken meet. Zo kunt u met dit horloge om uw arm 
meten wat uw hartslag is, elke dag uw stappen tellen die u gelopen heeft en smartphonemeldingen binnen krijgen. Ook laat 
de Fit Watch de tijd en datum zien. U kunt gemakkelijk verbinden met het horloge door middel van de FitPro app. De app laat 
uw hartslag, saturatieniveau, bloeddruk, verbrandde calorieën, gelopen afstand en beweging zien.  
 
Zo installeert u de app:  
U kunt de app op 2 verschillende manieren installeren. Dat kan via een QR-code of downloaden via de door uw telefoon 
ondersteunde app-store.  
 
QR Code 
Scan met uw telefoon deze QR Code. Dit kan door middel van een QR scanner app of al 
geïntegreerd in uw telefoon. Wanneer u de QR Code scant komt u op een pagina terecht 
waar u de juiste app kunt kiezen voor uw systeem om te downloaden. 
 
Downloaden via app-store 
U kunt de app ook vinden in de app store van uw mobiel. Voor Android is dit de Google Play 
Store, bij Apple-gebruikers is dit de App-Store. U kunt de applicatie vinden door ‘Smart 
Bracelet FitPro’ in te voeren in de zoekfunctie. De applicatie zou er zo uit moeten zien: 

 
 

 
 
 



Installeren van de app 
Als u gereed bent met het installeren van de app via een van bovenstaande opties, open dan de applicatie op uw telefoon. 
 
Het is voor Android-gebruikers van belang om alle voorwaarden van de app te accepteren. Dit houdt in: toegang tot 
telefoongesprekken, gesprekkenlijst, foto’s, media, bestanden, contacten, sms en locatie op uw telefoon. Als er een 
voorwaarde geweigerd wordt kunt u niet de functies van de app gebruiken en werkt de Fit Watch niet naar behoren.  
 
Als u deze toestemmingen heeft gegeven moet u als laatste de app toestemming geven om notificaties weer te geven op uw 
telefoon. Dit komt op een apart notificatiescherm als u voor alle items toestemming hebt gegeven.  
 
Druk op open en zet de schakelaar bij ‘FitPro’ aan. Als u dit weigert, kan de Fit Watch geen notificaties weergeven op het 
scherm. 
 
Bij iOs ligt dit anders. De app vraagt om toestemming voor gebruik van uw locatie, bluetooth en het verbinden met 
accessoires. Tot slot vraagt de app of u bluetooth aan wilt zetten.  
 
Om gebruik te kunnen maken van alle functies van de app, moet u ook een account aanmaken. U kunt een account maken 
door uw Facebook te koppelen, of een e-mail en wachtwoord in te vullen. Als dit is gelukt, werken alle functies van de 
applicatie.  
 
Zo laadt u het op: 
Haal het horloge uit de siliconen band door voorzichtig te duwen of trekken aan de onderzijde van het scherm. Zodra u het 
horloge uit het bandje heeft gehaald kunt u met de USB connector aan de bovenzijde van het scherm het horloge opladen 
door deze aan te sluiten op een 220v voeding. Hiervoor heeft u een USB adapter nodig (zoals bijvoorbeeld die van uw 
mobiele telefoon). U kunt zien of de Fit Watch oplaadt als het scherm van de Fit Watch de tijd weergeeft.  
 
De Fit Watch moet minimaal voor de helft opgeladen zijn om in gebruik te kunnen worden genomen. Let op: de Fit Watch 
kan niet worden opgeladen wanneer deze in de siliconen band zit gemonteerd. Haal deze dus eerst voorzichtig los. 
 
Zo stelt u het in: 
Zorg dat de Fit Watch voldoende is opgeladen. In de app, nadat u bent ingelogd, navigeer naar het scherm ‘Set’. Op dit 
scherm kunt u de Fit Watch zoeken. Vergeet niet uw Bluetooth aan te zetten. Druk op de groene knop ‘Bind devices to 
experience more features’. Nu zou de Fit Watch in beeld moeten komen. Klik op de Fit Watch in het scherm. Nu begint de 
app te verbinden met de Fit Watch.  
 
Is de Fit Watch verbonden met de applicatie? Dan is de Fit Watch gereed voor gebruik. 
Om de Fit Watch in de houder te doen, moet u de houder iets rekken. Geen zorgen, de band is gemaakt van goed rekbaar 
rubber en vervormt niet. De Fit Watch past precies in het gat van de houder en het elastische rubber vormt om de Fit Watch 
heen om hem op zijn plaats te houden. 
 
De Fit Watch neemt automatisch de tijd over van de gesynchroniseerde app. Onder het kopje ‘Message Push’ kunt u instellen 
van welke applicaties op uw telefoon u meldingen wilt ontvangen op uw Fit Watch. Ook kunt u verschillende functies 
aanzetten op dit scherm zoals een niet-storen-modus, een alarm instellen, een waarschuwing instellen bij een langere 
zitperiode of de Fit Watch verwijderen.  
 
 
Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38560. 
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl  


