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Conta t 
Hieronder ol t de handleidin  oor het e ruik an de Bit een™ Sk . 
Voor e entuele ra en / opmerkin en, kunt u altijd onta t met ons 
opnemen ia onze e site https:// inkel. it een.te h , per tele oon 
+ 9  o  per e-mail in o@ it een.te h . Wij helpen u altijd raa  
erder met u  e entuele raa  o  opmerkin . 

 
Voora  
Voordat u de Bit een™ Sk  kunt e ruiken, dient u deze olledi  op te 
laden. U kunt dit doen door de Sk  aan te sluiten op de ij ele erde 
oplader. Deze oplader is oorzien an t ee onta tpunten, elke u dient 
te e esti en aan de aansluitpunten op de a hterkant an de Sk . 
 
Wanneer u de Sk  olledi  he t op eladen, is deze ereed oor e ruik. U 
kunt nu u  Sk  er inden met onze tele oon ia onze 
Installatiehandleidin  oor Bit eenFit. 
 
Aanraak lak 
Het aanraak lak an de Sk  estaat uit het edeelte onder het s herm. 
O el, de rand onder het displa  an de Sk . Het aanraak lak e ruikt u 
om de Sk  te esturen. Er zijn t ee ers hillende t pen aanraken aarop 
de Sk  rea eert: 
 

● Kort aantikken: anneer u de Sk  kort aantikt, aat u naar het 
ol ende s herm. 

● Lan  aanraken: anneer u de Sk  oor lan ere tijd aanraakt, zult u 
een un tie openen. Een oed oor eeld hier an is de hartsla meter: 
In het s herm an de hartsla meter kunt u, anneer u oor lan ere 
tijd het aanraak lak aanraakt, de hartsla meter laten meten. 

 
S hermen 
Er zijn ers hillende s hermen die un tionaliteit ieden. 
A htereen ol end zijn dat: de stappenteller, de alorieteller, de 
a standmeter, de slaapmeter, de sportmeter, de hartsla monitor, de 

loeddrukmeter en de loedzuursto ehaltemeter. Hieronder le en e u 
uit hoe de ers hillende s hermen erken. 
 

● Stappenteller:  De stappenteller meet automatis h het aantal 
elopen stappen per da . Om :  e a t horlo etijd  reset de Sk  

deze aarden en e int ze opnieu  met meten. De stappenteller 
ee t ook aan hoe eel alorieën u hee t er rand andaa  en elke 

a stand u pre ies elopen he t. 
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● Slaapmeter: De slaapmeter meet de hoe eelheid slaap die u 
andaa  hee t ehad. Wanneer u de Sk  om doet tijdens het slapen, 

zal ze deze e e ens automatis h meten. Zo meet ze de 
hoe eelheid li hte slaap en de hoe eelheid diepe slaap. 

● Sportmeter: In dit s herm kunt u ers heidene sporten starten, 
anneer u het aanraak lak oor lan ere tijd aanraakt.  

● Hartsla meter: In dit s herm kunt u u  hartsla  meten. Dit doet u 
door het aanraak lak oor lan ere tijd aan te raken. 

● Bloeddrukmeter: In dit s herm kunt u u  loeddruk laten meten. 
Dit doet u door het aanraak lak oor lan ere tijd aan te raken. 

● Bloedzuursto ehaltemeter: In dit s herm kunt u het 
zuursto ehalte an u  loed laten meten. Ook dit doet u door het 
aanraak lak oor lan ere tijd aan te raken. 

● Camera: Wanneer u de Sk  er onden he t met u  tele oon, kunt u 
u  amera esturen door middel an de Bit eenFit-app. 

● Muzieka speler: Ook kunt u door middel an de Bit eenFit-app het 
a spelen an muziek op u  smartphone esturen. 

● Instellin en: In dit s herm kunt u ers heidene instellin en 
aanpassen. Druk oor lan ere tijd op het aanraak lak om deze 
instellin en te zien. 

 
Kortom, u kunt isselen tussen ers hillende s hermen door kort op het 
aanraak lak te tikken. Daarnaast kunt u un tionaliteit openen door oor 
lan ere tijd het aanraak lak aan te raken. 
 
Voorzor smaatre elen 
U moet de ol ende oorzor smaatre elen in a ht nemen, anneer u de 
Sk  e ruikt. Dit zijn de ol ende: 
 

● Zor  er oor dat u de Sk  niet lootstelt aan ho e temperaturen. 
Denk hier ij aan temperaturen o en de  raden Celsius. 

● Zor  er oor dat u de Sk  niet lootstelt aan sterk elektroma netis h 
eld. 

● Zor  er oor dat de Sk  rij is an o ht anneer u deze ilt opladen. 
Dit om o idatie te oorkomen. 

● Zor  er oor dat u de Sk  droo  maakt anneer deze is loot esteld 
aan een loeisto . 

● Zor  er oor dat de Sk  niet ordt loot esteld aan hemi aliën. 
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Hartsla - en loeddrukmetin en 
De uitsla  an de hartsla - en loeddrukmetin en zijn puur 
re erentiemateriaal. Voor meer edetailleerde metin en, moet u een 
huisarts raadple en.  Daarnaast moet u de ol ende punten in a ht 
nemen, anneer u de metin en oltooid: 
 

● Zor  er oor dat u u  li haam niet e ee t, anneer u de metin en 
doet. 

● Als de metin en er  ers hillen in uitkomst, adem dan een paar keer 
diep in en oer de metin en opnieu  uit. Daarnaast is het 

erstandi  het emiddelde an  metin en te nemen als 
uit an s aarde. 

● Zor  er oor dat er een sto  / iezi heid zi h ophoopt tussen de 
hartsla sensor en u  huid. 

● Koud eer kan de hartsla metin  eïn loeden. Zor  er oor dat u 
zi h in een om e in  op kamertemperatuur e indt, anneer u de 
metin en uit oert. 

 
Opladen 
U kunt de Sk  opladen door e ruik te maken an de mee ele erde 
oplaadka el. Hier oor hee t u een USB-aansluit are stekker nodi . Ver ind 
het uiteinde an de oplaadka el met de ma netis he pinnen  aan de 
a hterkant an de Sk  op de des etre ende plek . Daarna kunt u, ia de 
stekker, de Sk  opladen. Zor  er oor dat u de Sk  olledi  he t op eladen, 

anneer u deze oor de eerste keer e ruikt. 
 
Installatie Bit eenFit 
Voor het koppelen an u  tele oon aan u  Sk , e ruikt u de 
Bit eenFit-app. Lees hier oor onze Installatiehandleidin  oor Bit eenFit. 
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