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NLPRODUCTOVERZICHT

HOE HET HORLOGE IN/UIT TE SCHAKELEN

HOE HET AANRAAKSCHERM GEBRUIKEN

HOE DE POLSBAND VERVANGEN

www.abyx-fit.com

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Batterij: Li-ion 3,7 V 150 mAh
Scherm: IPS 240x240 Color LCD
Technologie bluetooth: 4.0 BLE
Standby-tijd: tot 10 dagen
Frequentiebanden: 2402-2480 MHz
Maximaal radiofrequentievermogen: 1,24 dBm
Waterdichtheid: IP67
Afmetingen behuizing: 42 x 35 x 10 mm
Gewicht: 59,2 g

UW ABYX FIT SILK OPLADEN
Download de ABYX FIT SILK-app in de App Store voor iOS-apparaten en in 
de Google Play Store voor Android-apparaten.

DOWNLOAD DE ABYX FIT SILK APP

Compatibiliteit
iOS 9.0 of hoger

Android 7 of hoger

Laad uw horloge op voordat u deze koppelt en zorg ervoor dat u de ABYX 
FIT SOFT-applicatie hebt gedownload.
U kunt het horloge alleen koppelen met de app en NIET via de 
bluetooth-instellingen op uw telefoon.

UW ABYX FIT SILK KOPPELEN UW ABYX FIT SOFT OPNIEUW KOPPELEN
Om het horloge opnieuw te verbinden, vergeet u eerst uw horloge in de 
bluetooth-instellingen op uw telefoon en volgt u de stappen voor het 
koppelen.

HOE ONTKOPPELEN
1. Open de ABYX FIT SOFT-applicatie.
2. Ga naar het tabblad instellingen.
3. Selecteer Verbinding verbreken.
4. Ga naar de bluetooth-instellingen op uw telefoon en vergeet het 
apparaat.
Uw horloge is nu ontkoppeld.

1. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw telefoon.
2. Open de ABYX FIT SOFT-applicatie en ga naar het tabblad 
Instellingen.
3. Selecteer Apparaat verbinden.
4. Selecteer uw horloge in de lijst en bevestig.
Uw horloge is nu gekoppeld aan uw telefoon en alle gegevens worden 

UITLEG SCHERM
Aan de rechterkant vindt u een snell overzicht van de schermen van het 
horloge en hoe u er doorheen kunt navigeren. De Abyx Fit Soft is een 
horloge met een enkel touchscreen. Tik op de home knop om door de 
verschillende schermen te navigeren en druk lang om functies te activeren 
of een submenu te openen. Firmware-updates kunnen de indeling van de 
schermen of de naam van de menu's en functies enigszins wijzigen. Bezoek 
indien nodig www.abyx-fit.com voor up-to-date informatie.

HOE HET HOME SCHERM / UITERLIJK HORLOGE 
WIJZIGEN
Navigeer op het horloge naar het menu Meer, selecteer Thema, druk op de 
home knop om te kiezen en houd deze vervolgens ingedrukt bij het 
gewenste home scherm.

HOE HET TIJDFORMAAT INSTELLEN
Houd op het hoofdscherm van het horloge de home knop ingedrukt om de 
tijdnotatie te wijzigen van 12 uur naar 24 uur. 

Scan de QR-code
om onze website 

te bezoeken

Als u problemen ondervindt bij het herkennen van uw horloge in de lijst, 
gaat u op uw horloge naar het pictogram voor uitschakelen (      ) in het 
menu Meer. (zie overzicht aan de rechterkant) Het MAC-adres in het scherm 
om uit te schakelen.
Als u problemen ondervindt met het koppelen, bezoek dan de Abyx 
Ondersteuningspagina op www.abyx-fit.com of bekijk onze Abyx-onders-
teuningsvideo's op Youtube ®.

abyx

Gebruikershandleiding
Abyx Fit Silk

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.
Pictures and specifications are not contractual. 1 year warranted. Made in PRC.
Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif.
Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie : 1 an. Fabriqué en RPC.
De vermelde merken zijn gedeponeerde merken door hun respectievelijke producent. 
Foto's en kenmerken niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 1 jaar.
Die zitierten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken. 
Fotos und technische Daten sind unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 1 Jahr.

Verwijdering en Recycling
Houd er rekening mee dat het de verantwoordelijkheid van de consument 
is om de Smart Watch en de bijbehorende componenten op de juiste 
manier weg te gooien en te recyclen. Gooi de Smart Watch niet weg met het 
gewone huisvuil, de Smart Watch wordt beschouwd als elektronisch afval 
en moet worden ingeleverd bij uw plaatselijke inzamelpunt voor 
elektronische apparatuur. Neem voor meer informatie contact op met uw 
plaatselijke autoriteit voor afvalbeheer van elektronische apparatuur of 
de winkel waar u het product hebt gekocht.
EU Conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart de Onyx Group Limited dat het type radioapparatuur 
"smartwatch" Abyx Fit Soft in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. 
De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar via 
het volgende internetadres: www.abyx-fit.com/certifications

Geïmporteerd door: Trax Distribution 18, Allée du Grand Totem Bâtiment 
Cloudy City 38070 Saint Quentin
Ref: ABYX-FIT-SOFT-BLK / ABYX-FIT-SOFT-GRY
Menge: 200078306

ABYX ®
5/F Heng Shan CTR, 145 Queen’s Road East, 

Wanchai, Hong Kong

Navigate by swip down, up, left, and right to cycle through the different 
screens and menus. Press on the screen to select functions or enter menus.
Swip right to diselect or return to the main menu.

Gebruik alleen de oplader die met uw Abyx Fit Silk is meegeleverd om uw 
horloge op te laden. U kunt elke USB-poort gebruiken om uw oplader aan 
te sluiten. Het wordt aanbevolen om het horloge minimaal 30 minuten op te 
laden voordat u het verbindt met uw smartphone. Wanneer het horloge 
wordt opgeladen, wordt op het display een groen batterijpictogram 
weergegeven. Laat uw horloge niet zonder toezicht opladen.

SCREEN MAP

The watch automatically turns on when it is charging or long press on the 
screen to turn it on. Swip down to the “More” menu  (       ) and select power 
off to turn the watch off.
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