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BRAINZ SMART WATCH 
INSTRUCTION MANUAL  

 
PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY AND 

RETAIN FOR FUTURE USE 
 
This is what you need:  

 USB Cable (included)  
 Bracelet for the watch (included) 

 Mobile device equipped with Bluetooth 

 The smart watch application on your mobile device 
 

 
 
Product description:  
This smartwatch records all movements and more! A watch that registers movement, heart rate and sleep, among other 
things. Other features include: calorie counter, pedometer, heart rate, blood pressure and an alarm to start exercising early! 
All functions in a watch for a healthier life. Connect this digital watch with the mobile Lefun Health App to collect and 
monitor all data. Incoming messages and social media updates will also be listed on your watch!  
 
This is how to install the application: 
You can install the app in 2 ways. You can do this by downloading the app from the app store supported by your phone. You 
can also install the app by scanning the QR Code displayed on the Smart Watch. To get to this screen you have to press the 
round button of the Smart Watch several times. There is also a QR code in the supplied user manual. 
 
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 "Lefun 
Health" in the search function. The application 
should look like this: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
How to charge it: 
Remove the bracelets from the Smart Watch. On one side of the watch you will see a protrusion with 2 gold stripes. This is 
the charging piece of the Smart Watch. You can insert this protrusion into any USB port with power and then the watch will 
start charging. Make sure the Smart Watch is properly seated in the port so that it does not fall out. The Smart Watch is fully 
charged within half an hour.  
 
This is how to set it up: 
You cannot start this step until you have fully charged the Smart Watch and installed the Lefun Health app. Ready? Then start 
by turning on the Bluetooth on your phone. Turn on the Smart Watch by pressing the button on the Smart Watch for 3 
seconds. Open the Lefun Health app. 
 
When you open the app for the first time, you will get notifications about various permissions you must grant to use the app. 
Accept all of these to use all of the app's features. When you have accepted everything, you will see the search screen. If you 
have also turned on the Smart Watch, the Smart Watch appears on the search screen. Click the Smart Watch to connect the 
app to it. Now the Smart Watch is connected to the app. 
 
The app has several functions. For example, you can measure your heart rate, measure blood pressure, monitor sleep 
rhythm, measure saturation level, count steps, display messages coming to your phone, find your phone or help find your 
Smart Watch. 
 
You can use the Smart Watch by pressing the home button on the front of the Smart Watch. On the function you want to 
use, press and hold the home button for 2 seconds. To turn on the Smart Watch, press and hold the home button for 2 
seconds. To disable it, you need to navigate to the "Off" screen. On this screen, press and hold the home button for 2 
seconds and the Smart Watch will turn off. 

 
Heart rate function 
To measure your heart rate, you must open the app on your phone or navigate to the heart screen on your Smart Watch. 
Under the "Health" tab, go to the heart rate function and start the measurement. The Smart Watch will now measure your 
heart rate. 

 
Blood pressure function 
To measure your blood pressure, you must open the app on your phone or navigate to the blood pressure screen on your 
Smart Watch. Under the tab "Health", go to the tab "Blood pressure". You can start a blood pressure measurement by 
pressing "Start". 

 
Saturation function 
To measure your saturation level, you must open the "SP02" tab on your smartwatch. To start a measurement, press and 
hold the home button for 2 seconds. 

 
Search function 
If you cannot find the smartwatch, you can easily locate the smartwatch via the search function in the menu at the top left. 
Then the smartwatch will vibrate well 3 times and can be easily found. You can also vibrate your phone via the smart watch 
to find your phone more easily. Press the home button of the smart watch as many times until you reach the "Find phone" 
screen. Press and hold the home button for 2 seconds. The smart watch sends a signal to the app and your phone vibrates. 
 
 
This manual is applicable for item number 38561. 
More information about this product is available on www.brainz-electronics.nl  
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BRAINZ SMART HORLOGE 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 
GELIEVE DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG TE LEZEN 

EN TE BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK 
 

Dit heeft u nodig:  
 USB Poort 

 Armband voor het horloge (meegeleverd) 

 Een mobiele telefoon of apparaat met Bluetooth 

 De smart horloge applicatie op uw mobiele apparaat 
 
 
 
Productomschrijving: 
Deze smartwatch registreert alle bewegingen en meer! Een horloge wat onder andere beweging, hartslag en slaap 
registreert. Andere functies zijn: calorieën teller, stappenteller, hartslag, bloeddruk en een wekker om vroeg te starten met 
sporten! Alle functies in een horloge voor een gezonder leven. Connect dit digitale horloge met de mobiele Lefun Health App 
om alle gegevens te verzamelen en monitoren. Ook zullen binnenkomende berichtjes en sociale media updates op je horloge 
worden vermeld! 
 
Zo installeert u de app:  
U kunt de app op 2 manieren installeren. Dat kan door de app te downloaden via de door uw telefoon ondersteunde app-
store. Ook kunt u de app installeren door de QR Code te scannen die op de Smart Watch wordt weergeven. Om op dit 
scherm te komen moet u meerdere malen op de ronde knop van de Smart Watch drukken. Er staat ook een QR-code in de 
meegeleverde gebruiksaanwijzing. 

 
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 ‘Lefun Health’ 
in te voeren in de zoekfunctie. De applicatie 
zou er zo uit moeten zien: 
 
Zo laadt u het op: 
Haal de armbanden van de Smart Watch af. 
Aan de ene kant van het horloge ziet u een 
uitsteeksel met 2 gouden strepen. Dit is het 
oplaadstuk van de Smart Watch. U kunt dit 
uitsteeksel in elke USB-poort met stroom 

steken en dan begint het horloge met 
opladen. Zorg er voor dat de Smart Watch 
goed in de poort zit zodat deze er niet uit valt. 
De Smart Watch is binnen een half uur volledig 
opgeladen.  

 



Zo stelt u hem in: 
U kunt pas met deze stap beginnen als u de Smart Watch volledig hebt opgeladen en de Lefun Health app heeft geïnstalleerd. 
Gereed? Begin dan met de bluetooth op uw telefoon in te schakelen. Zet de Smart Watch aan door de knop op de Smart 
Watch 3 seconden in te drukken. Open de Lefun Health app.  
 
Als u de app voor het eerst opent, krijg u meldingen over verschillende toestemmingen die u moet verlenen om de app te 
gebruiken. Accepteer deze allemaal om alle functies van de app te kunnen gebruiken. Als u alles geaccepteerd heeft, krijgt u 
het zoek-scherm te zien. Als u de Smart Watch ook heeft ingeschakeld, verschijnt de Smart Watch op het zoekscherm. Klik de 
Smart Watch aan om de app er mee te verbinden. Nu is de Smart Watch verbonden met de app.  
 
De app heeft verschillende functies. Zo kunt u uw hartslag meten, bloeddruk meten, slaapritme bijhouden, saturatieniveau 
meten, stappen tellen, berichten die op uw telefoon binnenkomen weergeven, uw telefoon vinden of uw Smart Watch 
helpen vinden. 
 
U kunt de Smart Watch gebruiken door op de home-knop op de voorkant van de Smart Watch te drukken. Houdt op de 
functie die u op het moment wilt gebruiken de home-knop 2 seconden ingedrukt. Om de Smart Watch aan te zetten houdt u 
de home-knop 2 seconden ingedrukt. Om hem uit te schakelen, moet u navigeren naar het scherm ‘Off’. Op dit scherm, houd 
2 seconden de home-knop ingedrukt en de Smart Watch schakelt zichzelf uit.  
 
Hartslag-functie 
Om uw hartslag te kunnen meten, moet u de app op uw telefoon openen of naar het scherm met het hart op uw Smart 
Watch navigeren. Onder het tabblad ‘Health’, ga naar de hartslag-functie en begin de meting. De Smart Watch gaat nu uw 
hartslag meten.  
 
Bloeddruk-functie 
Om uw bloeddruk te kunnen meten, moet u de app op uw telefoon openen of naar het scherm met bloeddruk navigeren op 
uw Smart Watch. Onder het tabblad ‘Health’, ga naar het tabblad ‘Bloeddruk’. U kunt een bloeddrukmeting starten door op 
‘Start’ te drukken.  
 
Saturatie-functie 
Om uw saturatieniveau te meten, moet u het tabblad ‘SP02’ openzetten op uw smartwatch. Om een meting te starten houdt 
u 2 seconden de home-knop ingedrukt. 
 
Zoek-functie 
Via de zoekfunctie in het menu linksboven als u de smartwatch niet kan vinden kunt u gemakkelijk de Smart Watch 
lokaliseren. Dan gaat de smartwatch 3 maal goed trillen en kan zo makkelijk gevonden worden.   
 
Ook kunt u via de smart watch uw telefoon laten trillen om zo makkelijker uw telefoon te vinden. Druk net zo vaak op de 
home-knop van de smart watch totdat u op het scherm ‘Find phone’ komt. Houdt de home-knop 2 seconden ingedrukt. De 
smart watch verstuurt een signaal naar de app en uw telefoon gaat trillen.  
 
 
Deze handleiding is van toepassing op artikelnummer 38561. 
Meer informatie over dit product vindt u op www.brainz-electronics.nl  


