
Meetsensor voor 
hartslag

<Achterzijde>

•	 De	nauwkeurigheid	van	de	hartslag-meetsensor	kan	worden	beïnvloed	
door	de	bewegingen	van	de	gebruiker,	persoonlijke	fysiologie	en	de	
meetomstandigheden	en	omgeving.	Meet	uw	hartslag	wanneer	u	rustig	zit.

•	 Kijk	niet	recht	in	de	lampjes	van	de	meetsensor	voor	de	hartslag.	Als	u	dit	wel	
doet,	kunt	u	oogletsel	oplopen.

•	 Als	uw	apparaat	heet	aanvoelt,	verwijdert	u	dit	totdat	het	is	afgekoeld.	Als	u	uw	
huid	lange	tijd	blootstelt	aan	een	heet	oppervlak	van	het	apparaat,	kan	uw	huid	
verbranden.

De Galaxy Fitⓔ afdoen
Als	u	de	Galaxy	Fitⓔ	af	wilt	doen,	trekt	u	de	gesp	omlaag	en	trekt	u	het	bandje	los	zoals	
aangegeven	in	de	onderstaande	afbeelding.

Meer informatie weergeven
Als	u	de	volledige	gebruiksaanwijzing	en	veiligheidsinformatie	met	instructies	voor	het	
weggooien	van	het	apparaat	en	de	batterij	wilt	weergeven,	start	u	de	Galaxy Wearable-
app	op	uw	mobiele	apparaat	en	tikt	u	op	 	→	Gebruiksaanwijzing.	Of	ga	naar	
www.samsung.com.

•	 De	methode	voor	toegang	tot	de	gebruiksaanwijzing	vanuit	de	Galaxy	Wearable-
app	kan	verschillen	afhankelijk	van	uw	mobiele	apparaat.

•	 De	gebruiksaanwijzing	is	mogelijk	niet	beschikbaar,	afhankelijk	van	de	
webbrowser	of	serviceprovider.

De Galaxy Fitⓔ verbinden met een mobiel apparaat
Start	op	uw	mobiele	apparaat	Galaxy Store	of	Play Store	en	download	de	Galaxy	Wearable-
app,	start	de	app	en	volg	de	instructies	op	het	scherm	om	de	verbinding	te	voltooien.

•	 De	verbindingsmethoden	en	het	scherm	kunnen	verschillen	afhankelijk	van	uw	
mobiele	apparaat	en	softwareversie.

•	 Ondersteunde	mobiele	apparaten	en	functies	kunnen	verschillen	afhankelijk	van	
uw	regio,	serviceprovider	en	fabrikant	van	het	apparaat.

Belangrijke informatie over het meten van de hartslag
Wanneer	u	uw	hartslag	meet,	draagt	u	de	Galaxy	Fitⓔ	op	uw	arm	onder	uw	pols	zoals	
aangegeven	in	de	volgende	afbeelding.	Bevestig	de	Galaxy	Fitⓔ	niet	te	stevig.

De batterij opladen
Nadat	u	de	Galaxy	Fitⓔ	hebt	gekocht,	sluit	u	de	oplader	aan	om	het	apparaat	in	te	schakelen.	
U	moet	de	batterij	eerst	voldoende	opladen.	Nadat	u	uw	Galaxy	Fitⓔ	volledig	hebt	
opgeladen,	trekt	u	aan	het	hendeltje	op	de	oplader	om	deze	los	te	maken.

Oplader

Gebruik	alleen	door	Samsung	goedgekeurde	opladers.

•	 De	Galaxy	Fitⓔ	heeft	geen	aparte	aan/uit-toets	en	wordt	ingeschakeld	wanneer	de	
batterij	wordt	opgeladen.

•	 De	oplader	moet	in	de	buurt	van	het	stopcontact	blijven	tijdens	het	opladen	en	
moet	eenvoudig	te	bereiken	zijn.

Inhoud van de verpakking

•	 Galaxy	Fitⓔ
•	 Oplader

•	 Snelstartgids

De	items	die	bij	de	Galaxy	Fitⓔ	worden	geleverd	en	de	bijbehorende	afbeeldingen	
kunnen	per	regio	verschillen.

Indeling van het apparaat

Overdrukventiel

Oplaadcontactpunten

Steek	geen	scherpe	objecten	in	het	overdrukventiel.	De	componenten	aan	de	
binnenkant	van	de	Galaxy	Fitⓔ	kunnen	beschadigd	raken	en	de	waterbestendigheid	
kan	worden	aangetast.
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•	 Houd	u	aan	alle	veiligheidsvoorschriften	en	regelgeving	bij	het	gebruik	van	het	apparaat	tijdens	het	
besturen	van	een	motorvoertuig.

•	 Bevestig	het	apparaat	niet	te	stevig.	Houd	het	apparaat	schoon	en	droog.	Hoewel	dit	apparaat	voldoet	aan	
internationale	veiligheidsnormen,	kan	bij	bepaalde	personen	huidirritatie	optreden	als	ze	allergisch	zijn	voor	
bepaalde	stoffen.

•	 Het	wordt	aanbevolen	om	geen	vaste	grafische	afbeeldingen	gedurende	langere	tijd	weer	te	geven	op	een	
deel	of	het	gehele	scherm.	Hierdoor	kunnen	nabeelden	ontstaan	(ingebrand	scherm)	of	kan	beeldschaduw	
optreden.

Water- en stofbestendigheid behouden
Uw	apparaat	is	water-	en	stofbestendig.	Volg	deze	tips	zorgvuldig	op	om	de	water-	en	stofbestendigheid	van	
uw	apparaat	te	behouden.	Als	u	dit	niet	doet,	kan	dit	schade	aan	uw	apparaat	tot	gevolg	hebben.
•	 Stel	het	apparaat	niet	bloot	aan	stromend water.
•	 Gebruik	het	apparaat	niet	wanneer	u	in	het	water	duikt,	snorkelt	of	watersporten	beoefent	in	snel	stromend	

water.
•	 Als	het	apparaat	of	uw	handen	nat	zijn,	moet	u	ze	eerst	goed	drogen	voordat	u	het	apparaat	gebruikt.
•	 Als	het	apparaat	in	aanraking	komt	met	zoet	water,	droogt	u	het	zorgvuldig	af	met	een	schone,	zachte	doek.	

Als	het	apparaat	in	aanraking	komt	met	andere	vloeistoffen,	zoals	zout	water,	water	van	een	zwembad,	
zeepsop,	olie,	parfum,	zonnebrandcrème,	handreinigingscrème	of	chemische	producten	zoals	cosmetica,	
spoelt	u	het	apparaat	af	met	schoon	water	en	droogt	u	het	zorgvuldig	af	met	een	schone,	zachte	doek.	Als	u	
deze	instructies	niet	volgt,	kunnen	de	prestaties	en	het	uiterlijk	van	het	apparaat	worden	beïnvloed.

•	 Als het apparaat valt of wordt blootgesteld aan een hevige schok,	is	het	mogelijk	dat	het	apparaat	niet	
langer	bestand	is	tegen	water	en	stof.

•	 Sommige	functies	werken	mogelijk	niet	correct	als het apparaat wordt gebruikt in water.

Veiligheidsinformatie
Lees	alle	veiligheidsinformatie	door	zodat	u	verzekerd	bent	van	veilig	en	correct	gebruik	voordat	u	het	apparaat	
in	gebruik	neemt.

Waarschuwing

Volg de onderstaande waarschuwingsinformatie om incidenten zoals brand of explosies 
te voorkomen
•	 Stel	het	apparaat	niet	bloot	aan	grote	schokken	en	beschadig	het	niet.
•	 Gebruik	door	de	fabrikant	goedgekeurde	opladers,	accessoires	en	benodigdheden.
•	 Voorkom	dat	de	multifunctionele	aansluiting	en	de	batterijpolen	in	aanraking	komen	met	geleidende	

elementen,	zoals	metaal	of	vloeistoffen.
•	 Als	een	deel	van	het	apparaat,	zoals	het	glas	of	de	acryl	behuizing,	breekt,	rookt	of	een	brandlucht	

veroorzaakt,	moet	u	direct	stoppen	met	het	gebruik	van	het	apparaat.	Gebruik	het	apparaat	pas	weer	nadat	
het	is	gerepareerd	bij	een	Samsung	Servicecenter.

•	 Schakel	het	apparaat	niet	in	en	gebruik	het	niet	als	het	batterijvak	open	is.

Volg de onderstaande waarschuwingen om lichamelijk letsel en schade aan het apparaat 
te voorkomen
•	 Laat	kinderen	of	dieren	niet	op	het	apparaat	kauwen	of	zuigen.
•	 Het	apparaat	kan	worden	gebruikt	op	locaties	met	een	omgevingstemperatuur	tussen	0	°C	en	35	°C.	U	kunt	

het	apparaat	bewaren	bij	een	omgevingstemperatuur	tussen	-20	°C	en	50	°C.	Als	u	het	apparaat	gebruikt	
of	bewaart	buiten	het	aanbevolen	temperatuurbereik,	kan	het	apparaat	worden	beschadigd	of	kan	de	
levensduur	van	de	batterij	worden	beperkt.

•	 Gebruik	uw	apparaat	niet	in	een	hete	omgeving	of	in	de	buurt	van	vuur.

•	 DIT	APPARAAT	EN	SOFTWARE,	SERVICES	EN	FUNCTIES	DIE	HIEROP	WORDEN	
GELEVERD,	ZIJN	UITSLUITEND	BEDOELD	VOOR	FITNESS-	EN	WELLNESS-DOELEINDEN	
EN	ZIJN	NIET	BEDOELD	VOOR	GEBRUIK	BIJ	HET	STELLEN	VAN	EEN	DIAGNOSE	
VAN	ZIEKTEN	OF	ANDERE	AANDOENINGEN,	OF	BIJ	HET	GENEZEN,	VERLICHTEN,	
BEHANDELEN	OF	VOORKOMEN	VAN	ZIEKTEN.

•	 Informatie	die	wordt	verkregen	via	het	gebruik	van	de	Galaxy	Fitⓔ	of	de	Fit-software	
of	een	applicatie	die	daarop	vooraf	is	geladen,	is	mogelijk	niet	correct,	nauwkeurig,	
volledig	of	betrouwbaar.

Correct weggooien
Dit	symbool	op	het	product,	
accessoires	of	de	documentatie	
geeft	aan	dat	het	product	en	
de	elektronische	accessoires	
(bijvoorbeeld	oplader,	headset,	
USB-kabel)	niet	mogen	worden	
weggeworpen	bij	het	huishoudelijk	
afval.

Dit	merkteken	op	de	batterij,	
gebruiksaanwijzing	of	verpakking	
geeft	aan	dat	de	batterij	in	dit	
product	aan	het	einde	van	de	
levensduur	niet	samen	met	ander	
huishoudelijk	afval	mag	worden	
weggegooid.

Voor	informatie	over	de	milieuverplichtingen	van	Samsung	en	de	productspecifieke	regelgevingen,	zoals	
REACH,	AEEA	of	batterijen,	gaat	u	naar	onze	duurzaamheidspagina	die	beschikbaar	is	via	www.samsung.com.

Uw apparaat is getest in een gecontroleerde omgeving en is gecertificeerd als water- en 
stofbestendig in specifieke situaties en omstandigheden. (Voldoet aan de vereisten voor 
waterbestendigheid in water van 50 m diep zoals beschreven in de internationale norm ISO 
22810:2010 en uw apparaat kan worden gebruikt in ondiep water. Voldoet aan de vereisten voor 
stofbestendigheid zoals beschreven door de classificatie IEC 60529 IP6X.)

De batterij verwijderen
•	 Als u de batterij wilt verwijderen, neemt u contact op met een goedgekeurd 

servicecenter. Ga naar	www.samsung.com/global/ecodesign_energy	voor instructies 
voor het verwijderen van de batterij.

•	 Voor	uw	eigen	veiligheid	moet	u	niet proberen de batterij te verwijderen.	Als	de	batterij	
niet	correct	wordt	verwijderd,	kan	dit	schade	aan	de	batterij	en	het	apparaat	veroorzaken,	
persoonlijk	letsel	veroorzaken	en/of	ervoor	zorgen	dat	het	apparaat	niet	meer	veilig	is.

•	 Samsung	is	niet	aansprakelijk	voor	enige	schade	of	verlies	(noch	contractueel,	noch	uit	
onrechtmatige	daad,	inclusief	nalatigheid)	die	kan	voortvloeien	uit	het	niet	nauwkeurig	
volgen	van	deze	waarschuwingen	en	instructies,	tenzij	de	dood	of	persoonlijk	letsel	is	
veroorzaakt	door	nalatigheid	van	Samsung.

Band en modus
Band en modus Uitgangsvermogen

Bluetooth	2,4	GHz 13	dBm

Verklaring van overeenstemming

Samsung	Electronics	verklaart	dat	dit	apparaat	voldoet	aan	de	essentiële	vereisten	en	relevante	bepalingen	van	
Richtlijn	2014/53/EU.

Ga	naar	www.samsung.com/mobile_doc	om	de	Verklaring	van	overeenstemming	te	bekijken.

Samsung	Electronics,	Service	Dept,	PO	Box	12987,	Blackrock,	Co.	Dublin,	Ireland

•	 Bepaalde	inhoud	kan	afwijken	van	uw	apparaat,	afhankelijk	van	de	regio,	serviceprovider	of	softwareversie	
en	is	onderhevig	aan	wijzigingen	zonder	voorafgaande	kennisgeving.

•	 Dit	product	bevat	bepaalde	gratis/opensource	software.	Instructies	voor	het	weergeven	van	de	
opensourcelicentie	vindt	u	op	de	website	van	Samsung	(opensource.samsung.com).

Copyright	©	2019	Samsung	Electronics

Als	de	Galaxy	Fitⓔ	is	vastgelopen	en	niet	reageert,	sluit	u	de	oplader	minstens	3	seconden	aan	om	hem	
opnieuw	op	te	starten.
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