
Snelstartgids



Meten. 
Vergelijken. 
Verbeteren. 

Swimmo horloge en app. Zwem 
slimmer en bereik je doelen sneller. 

Je prestaties verbeteren en 
gemotiveerd blijven in het zwembad is 
nog nooit zo eenvoudig geweest!
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Hoge precisie calorieteller - Krijg een nauwkeurige telling van het 
aantal calorieën, die je verbrand heeft, inclusief hartslag en 
geavanceerde algoritmen. 

Automatisch afstanden bijhouden  - Vergeet nooit meer hoeveel 
banen je gezwommen hebt. Focus op je prestaties. Bepaal je afstand 
aan de hand van het aantal banen, in meters of yards. 

Hartslagbewaking - Meet je hartslag vanaf je pols zonder 
borstbanden. Controleer je trainingsintensiteit met realtime 
trillingsfeedback.

PaceKeeper™ - Zwem in een vooraf gedefinieerde tempo. Slimme 
trillingen laten je weten, wanneer je moet vertragen of versnellen.

Realtime haptische feedback -  Swimmo deelt specifieke acties via 
unieke trillingsfrequenties. 

Prestaties - Vergeet nooit meer je trotse momenten. Ontvang een 
melding over al je prestaties en persoonlijk record.  

Trainingsgeschiedenis - bekijk je prestaties in eenvoudige 
grafieken met gedetailleerde gegevens van de trainingssessie. 
Je hebt je zwemlog altijd bij je.
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Wekken en opladen 

Oplader 

USB-kabel 

www.swimmo.com/how/charge

Wanneer het batterijniveau onder 20% daalt, wordt de batterij-indicator 
rood, zodat je weet dat je horloge opgeladen moet worden. 

Het opladen duurt gemiddeld 2 uur. Zodra de Swimmo volledig is 
opgeladen, stopt de animatie en de batterij-indicator is dan volledig 
gevuld. 

Wek Swimmo door het 
voor de eerste keer 
op te laden.

Plaats je horloge in de 
USB-oplader, die je in de 
verpakking kunt vinden. 
Sluit de lader aan op een 
USB-poort.

De laadklemmen moeten 
strak om het horloge zitten.

Met de geavanceerde batterij en ingebouwde energiebesparende 
instellingen kun je Swimmo enkele dagen gebruiken, voordat deze opnieuw 
moet worden opgeladen. 
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Doe het om 

Zorg ervoor dat de band en het uiteinde goed om je pols passen. 
Swimmo moet stevig om je pols zitten om je hartslag te kunnen meten. 

www.swimmo.com/how/wear

Open de gesp (sluiting) 
en plaats de band om 
je pols. 

01

Maak de band vast met 
de pen, zoals hier rechts 
wordt afgebeeld. 

02

Zodra de pen op zijn plaats 
zit, druk je op de gesp om 
deze te sluiten. 
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Navigeer via Rotate&Tap™

www.swimmo.com/how/navigate

Tik op het scherm harder dan 
op een smartphone 

om het display te activeren of een 
optie te selecteren. 

Draai (tik) je pols weg of naar 
je toe

om, wanneer de pijlen verschijnen, 
opties te kunnen wijzigen. 

Dit is geen touchscreen! 

01 02

06



De Swimmo app downloaden

www.swimmo.com/m/ios

www.swimmo.com/m/android

Zoek de 'Swimmo' app en 
download deze. 

Open de Swimmo app 
en meld je aan.

Gebruik een iPhone of Android 
telefoon met Bluetooth Low Energy.
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Swimmo horloge verbinden 
met de app

Nadat je bent ingelogd, maakt de app verbinding met het 
dichtstbijzijnde Swimmo horloge. 

Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld. Zoek het vinkje op het horloge 
om te bevestigen dat het horloge verbonden is. Je kunt slechts aangepaste 
doelen maken, wanneer het horloge correct is gesynchroniseerd. 

Probleemoplossing: www.swimmo.com/bluetooth
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Tik op ‘Je eigen doel
toevoegen’ om een 
aangepaste doel in 
te stellen. Basis workouts 
staan al op het horloge.

Je doel vaststellen

01

Selecteer het type doel dat 
je wilt bereiken (bijvoorbeeld 
'calorieën verbranden'). 

02

Kies de waarde van je 
doel en stel deze in. 

03

Je kunt de lengte van het 
zwembad selecteren via 
het tabblad Instellingen. 
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Ga zwemmen

01

02

03

www.swimmo.com/how/swim

Ga op je horloge naar de optie 'Begin met zwemmen' om al je 
doelen en eenvoudige trackingopties te bekijken. 

Wanneer je klaar bent om te gaan zwemmen, kies je je doel door 
erop te tikken! Dubbeltik op het scherm om je training te 
beëindigen.

Wanneer je je horloge synchroniseert met de app, worden je doelen 
opgeslagen op je horloge. Je kunt dan je telefoon achterlaten. 
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Na het zwemmen  

Wanneer je binnen bereik bent, zal je horloge zich draadloos 
synchroniseren met de app. Gebruik de app om je resultaten 
en prestaties in detail te analyseren. 

Controleer na een 
tijdje je gegevens 
of je zwemlogboek. 

Tik om gedetailleerde 
gegevens van de 

trainingssessies te 
analyseren in 

eenvoudige grafieken.

Tabblad Geschiedenis Prestaties11
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Let op

Installatie slimme trillingen

Om trillingen in te schakelen, ga naar de Swimmo mobiele app > tabblad 
Instellingen > Swimmo horloge > kies bij de toggle de optie AAN onder het 
gedeelte "Trillen wanneer ..." en vergeet niet om op "Opslaan" te tikken.

Hoe kun je de modus voor dagelijks gebruik inschakelen?

Om deze functie in te schakelen, open je de mobiele app > tabblad Instellingen > 
Swimmo horloge > kies bij de toggle "Werkt als een horloge voor dagelijks 
gebruik" en tik je op "Opslaan" om je keuze te bevestigen. Zorg ervoor dat 
je de wijziging opslaat en synchroniseert met het horloge.

Synchronisatie bevestiging

Wanneer je je horloge synchroniseert 
met de app, worden je doelen 
opgeslagen op het horloge. Je kunt
 je telefoon dan achterlaten. Zoek 
het vinkje op het horloge om er 
zeker van te zijn, dat het horloge 
gesynchroniseerd is. Je kunt slechts 
aangepaste doelen maken, als je 
horloge correct is gesynchroniseerd.
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Raadpleeg de Engelse versie van dit document. Deze kun je in de 
productdoos vinden.

Ga voor de volledige EULA- en garantievoorwaarden naar: 
www.swimmo.com/legal/eula/ 

Belangrijke
productinformatie

Licentie & garantie



WWW.SWIMMO.COM

Meer informatie

Helpcentrum
www.swimmo.com/help/

Videogids
www.swimmo.com/video/

Volledige gebruikershandleiding
www.swimmo.com/manual/

Contact
www.swimmo.com/contact/


