
Dit is een beperkte installatiehandleiding voor de Fitbit Inspire 2. 
Deze handleiding is bedoeld voor nieuwe Mindstretch gebruikers 
en daarom worden alleen onderwerpen behandeld die nodig zijn 
voor het gebruik van Mindstretch. Een officiële Fitbit installatie 
handleiding is te vinden op de Fitbit website: 
https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1873.htm

Aan de slag met de Fitbit Inspire 2

Neem de Fitbit Inspire 2 en de oplaadkabel
uit het doosje. 
Wij raden sterk aan om de Fitbit voldoende 
op te laden (100%) voordat u met de 
installatieprocedure begint. Als de batterij 
van de Fitbit leeg is, duurt het ongeveer 30 
minuten om deze volledig op te laden. 

De oplaadkabel moet worden aangesloten 
op de achterkant van de Fitbit. Het andere 
uiteinde moet worden aangesloten op een 
beschikbare USB-lader. 

Hoe de Fitbit app downloaden op uw
smartphone?

Ga naar de Apple App Store of naar de 
Google Play Store en zoek de 'Fitbit’ app. 
Download en installeer de app (gratis). 
Open de app. 
Wanneer u de Fitbit-app voor het eerst 
opent, wordt u gevraagd om u aan te 
melden voor een Fitbit-account (of om in 
te loggen met uw Fitbit-gegevens, indien u
reeds een account hebt). 

Indien u nieuw bent bij Fitbit, klik dan op 
"Join Fitbit". U wordt nu gevraagd om 
enkele persoonlijke gegevens in te voeren, 
zoals leeftijd, gewicht, lengte en geslacht. 
Deze gegevens zijn belangrijk voor de 
goede werking van Fitbit, maar worden 
niet gelezen of gebruikt door Mindstretch.  

https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/1873.htm


Indien u reeds een Fitbit-account heeft, 
log dan in met uw Fitbit-gegevens. Klik 
nu op het pictogram in de linker-
bovenhoek van de app om uw Fitbit-
profiel in te voeren. Klik op "+ Apparaat 
instellen" en ga verder met de 
onderstaande instructies.

Selecteer het "Inspire 2" horloge 

U wordt gevraagd welk Fitbit-model u 
instelt. Kies "Inspire 2".
Indien u al een Fitbit heeft, kunt u dit 
deel overslaan. 
Voer uw naam, e-mailadres en nieuw
wachtwoord in.  Opmerking: deze 
gegevens kunnen afwijken van uw 
Mindstretch referenties. 
U moet akkoord gaan met ten minste 
de eerste twee voorwaarden en op 
"volgende" klikken.

Sluit uw Fitbit aan 

Leg het Fitbit horloge dicht bij uw
smartphone. De app zal zoeken naar 
het bluetooth signaal. Zorg ervoor dat
de smartphone de bluetooth optie 
heeft ingeschakeld.

Wanneer de Fitbit is gevonden, toont 
hij een 4-cijferig nummer op zijn display 
(niet het hier getoonde nummer). Dit 
nummer kan nu worden ingevoerd in 
de Fitbit app.

Eenmaal gekoppeld, loopt u door de 
volgende schermen die u een overzicht 
geven van het gebruik van Fitbit. Uw 
Fitbit is nu klaar voor gebruik, maar u 
moet nu nog de BioRICS Mindstretch
app downloaden en instellen op uw 
telefoon. 

PS: U heeft geen Fitbit 
Premium abonnement 
nodig om Mindstretch te
kunnen gebruiken.


