
BLUETOOTH VERBINDING SNELSTARTGIDS
Om de Bluetooth® verbinding optimaal te kunnen benutten willen we je vriendelijk 
verzoeken onderstaande instructies en aanbevelingen door te lezen en op te volgen.
Je kunt jouw Bluetooth® verbinding gebruiken voor de volgende handelingen:
   • Berichten versturen naar andere Kurio Watch,
   • Berichten versturen naar Android smartphones- en tablets door gebruik 
      te maken van onze Kurio Watch Messenger app (gratis te downloaden uit 
      de Google Play Store)
   • Boter-kaas-en-eieren en Zeeslag voor twee-personen spelen met een 
      andere Kurio Watch,
   • Oproepen ontvangen op je Kurio Watch of muziek van je Android device 
       afspelen via de speakers van je Kurio Watch. Je gebruikt je Kurio Watch dan 
       als Bluetooth® randapparatuur van jouw Android- smartphone of tablet.

BLUETOOTH® TIPS
   1. Bluetooth® kan actief zijn op één apparaat tegelijkertijd.
   2. Bluetooth® heeft een gemiddeld bereik van 10 meter.
   3. Standaard staat de Bluetooth® verbinding uitgeschakeld om de batterijduur te 
       optimaliseren. We adviseren dan ook de Bluetooth® verbinding uit te 
       schakelen wanneer deze niet gebruikt wordt.
   4. Het uit- en vervolgens weer inschakelen van de
       Kurio Watch lost vrijwel altijd eventuele problemen
       met de Bluetooth® verbinding op.

EEN BLUETOOTH® VERBINDING MAKEN
   1. Schakel Bluetooth® in.
       Open het drop-down menu op de Kurio Watch en tik
       op het ‘Bluetooth® icoon’ om het blauw te maken
       (wanneer het icoon blauw is staat Bluetooth® aan).

   2. Zoek naar apparaten in de buurt
       Ga naar INSTELLINGEN,
       selecteer SYSTEEM,
       BLUETOOTH en dan naar RANDAPPARATUUR.
       Tik op SCAN, en laat het apparaat zoeken naar
       apparaten in de buurt.
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Dit zal alle Bluetooth® apparaten tonen die:
• Zich binnen 10 meter van de Kurio Watch bevinden
• Bluetooth® ingeschakeld hebben
• Zichtbaar zijn voor andere Bluetooth® apparaten
• Niet al met een ander Bluetooth® apparaat verbonden zijn

3. Selecteer het apparaat waar je verbinding mee wilt maken
4. De apparaten zullen verbinding maken. Tik op ‘Ja’
     wanneer de code getoond wordt op het scherm.
5. Geef het apparaat toestemming om verbinding te maken.
6. Zodra het proces voltooid is zal er een klein icoon
     zichtbaar zijn naast de naam van het apparaat. Tik op
     ‘Wissen’ om ‘Instellingen’ te verlaten.

PROBLEEMOPLOSSING
1. De Kurio Watch blijft lang hangen op het ‘Verbinding’
    scherm en lijkt geen verbinding te maken. Als
    de melding ‘Verbinding’ meer dan twintig
    seconden getoond wordt kun je beide apparaten het
    best even uit- en weer inschakelen. Wees er zeker van
    dat Bluetooth® ingeschakeld is op beide apparaten.
2. De Kurio Watch geeft aan dat het maken van verbinding
    mislukt is. Probeer nogmaals verbinding te maken door
    de stappen te volgen. Mocht dit niet de oplossing zijn
    dan kun je beide apparaten het best even uit- en weer inschakelen. Wees er zeker 
    van dat Bluetooth® ingeschakeld is op beide apparaten.
3. Bij het verbinden van de Kurio Watch met een ander Bluetooth® apparaat geeft de 
    Kurio Watch weleens aan dat de koppeling vanaf het andere apparaat uitgevoerd moet 
    worden. In dit geval kun je de koppeling simpelweg vanaf het andere apparaat uitvoeren.
4. Tijdens het zoeken naar Bluetooth® apparaten komt het apparaat waarmee ik 
    verbinding wil maken niet tevoorschijn. Wees er zeker van dat het apparaat 
    waarmee je verbinding wilt maken Bluetooth® heeft ingeschakeld en zichtbaar is 
    voor andere Bluetooth® apparaten. Wees er daarnaast zeker van dat het apparaat 
    niet al verbonden is met een ander apparaat. Mocht het apparaat verbonden zijn 
    met een ander apparaat dan zal die koppeling eerst verbroken moeten worden om 
    zichtbaar te zijn in de lijst met Bluetooth® apparaten in de buurt.
5. De Kurio Watch is niet zichtbaar in de lijst met Bluetooth® apparaten van een 
    ander Bluetooth® apparaat. Controleer de status van de Kurio Watch door naar 
    INSTELLINGEN, SYSTEEM, BLUETOOTH, ZICHTBAARHEID te gaan en te 
    kijken of de status op ON staat. Wees er daarnaast zeker van dat je Kurio Watch 
    niet met een ander apparaat is gekoppeld. Mocht je Kurio Watch verbonden zijn 
    met een ander apparaat dan dien je deze koppeling eerst te verbreken om 
    vervolgens verbinding te kunnen maken met een ander apparaat.
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