
Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual de utilizare
înainte de utilizare. Se recomandă să folosiți numai bateria,
încărcătorul și accesoriile originale care însoțesc dispozitivul.
Nici producătorul, nici distribuitorul nu sunt responsabili
pentru utilizarea accesoriilor unor terțe părți.

(Funcțiile prezentate în acest manual pot varia ușor de la un
model la altul, deoarece acest manual este o descriere
generală a ceasului inteligent, unele modele pot devia de la
standard).

Vă rugăm să încărcați dispozitivul timp de cel puțin 2 ore
înainte de a-l utiliza pentru prima dată.
Înainte de a utiliza dispozitivul, trebuie să descărcați aplicația,
să o instalați și să acceptați toate autorizațiile, altfel nu toate
funcțiile vor fi disponibile.

Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui
manual.

Buton fizic:
- Apăsarea lungă pornește/oprește dispozitivul.
- O apăsare scurtă activează/dezactivează ecranul principal.
- O apăsare scurtă în funcția selectată va reveni la ecranul
principal.

Buton tactil:
- Din ecranul principal, trageți cu degetul în sus pentru a introduce
mesaje. 
- După selectarea unei funcții, atingeți-o pentru a începe acțiunea.
- Din meniul principal, glisați spre dreapta pentru a intra în meniul
de imagini .
- Din meniul principal, trageți cu degetul în jos pentru a intra în
setări. 

Încărcarea se face cu ajutorul încărcătorului inclus. Odată
conectat, pe ecran va apărea o pictogramă de încărcare. Când
încărcarea este finalizată, pe ecranul ceasului inteligent va fi afișat
mesajul: FINISH (Terminat)

O încărcare completă durează, de obicei, aproximativ 2 ore. Nu
folosiți ceasul în timp ce se încarcă.

Notă: În caz contrar, durata de viață a bateriei dispozitivului poate
fi redusă. 

După lansarea aplicației, atingeți pictograma din mijloc a ceasului.
Apoi intrați în "Notifications" (Notificări) și selectați notificările pe
care doriți să le primiți. Puteți selecta totul. 

Există o funcție "Telefon" disponibilă, pentru a o activa trebuie să
bifați această opțiune în aplicație. După selectarea acestei funcții,
apelurile primite pe telefon vor fi vizibile pe ceas.

Funcția "Mesaje" este de asemenea disponibilă, pentru a o activa
trebuie să bifați această opțiune în aplicație. Odată bifate,
mesajele SMS trimise pe telefon vor fi vizibile pe ceas.

Pentru a vedea mesajele, trebuie să trageți cu degetul în sus pe
ecranul principal. 

STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMESC
 PENTRU ACHIZIȚIONAREA PRODUSULUI

NOSTRU!
Pentru ca ceasul să fie conectat la telefon, trebuie să descărcați
aplicația "Da Fit".
Acest lucru poate fi realizat prin două metode:

1.Telefon Android: căutați și descărcați aplicația
 Aplicația "Da Fit" din Google Play.
2) Telefon iOS: căutați și descărcați aplicația "Da Fit" din Apps Store.

După ce aplicația este instalată, activați Bluetooth și aplicația pe
telefon. Confirmați notificările și alte permisiuni pe care vi le solicită.
Completați datele personale - mergeți la pictograma din colțul din
dreapta jos și faceți clic pe "Profil".
Pentru a vă conecta ceasul, faceți clic pe pictograma ceasului din
mijloc din colțul de jos și apoi faceți clic pe "Add device" (Adăugați
dispozitiv). Telefonul dvs. va căuta dispozitive bluetooth și trebuie
să selectați modelul corespunzător (CF18P).

EXPLICAȚIA BUTOANELOR INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE APLICAȚIE ȘTIRI

ACTUALIZARE A APLICAȚIEI

Pentru a utiliza aplicațiile actuale, trebuie să le actualizați în mod
regulat. Informațiile despre aplicație sunt cuprinse în
pictograma din colțul din dreapta jos. 

Buton fizic

FUNCȚII PRINCIPALE
- Ora / Data: Datele se vor actualiza automat după ce ceasul
inteligent este conectat cu succes la aplicație. 
- Interfață principală: Pentru a schimba aspectul ecranului principal,
țineți apăsat timp de 2 secunde și apoi puteți face o selecție din
cadran. După ce ați făcut selecția, selectați-o cu un clic scurt. 
Există 4 cadrane încorporate în ceas, dar putem descărca mult mai
multe în aplicația dedicată - pentru a face acest lucru, mergeți la
pictograma din mijloc a ceasului și selectați "Watch Appearance".
Apoi faceți clic pe "More Watch Face" (Mai multe fețe de ceas) și
descărcați cadranul dorit. 
- Monitorizarea somnului: ceasul inteligent se pornește automat 
de la 22:00 la 8:00. Puteți verifica toate detaliile privind calitatea
somnului dvs. Puteți verifica în aplicație. Dacă ceasul este conectat
la telefon, datele privind calitatea somnului vor fi salvate automat. 
în aplicație.
- Notificări: toate notificările, cum ar fi Facebook, WhatsApp, SMS,
e-mail etc. Dacă doriți să vizualizați notificările cu conținut, trebuie
să intrați în aplicație și să selectați notificările dorite. În plus, unele
consimțăminte trebuie să fie acceptate și de la telefonul însuși.
Ceasul va vibra atunci când sosește un apel sau un mesaj. De
asemenea, puteți dezactiva vibrația unui apel prin apăsarea
butonului fizic. De asemenea, puteți respinge un apel de pe ceasul
inteligent. 

1.Protecția:
-curățați ceasul cu o cârpă moale pentru a păstra ceasul și banda
curate (folosiți apă curată sau apă de mare).
-asigurați-vă că lentila pentru ritmul cardiac de pe ceasul
dumneavoastră este aproape de piele

INFORMAȚII IMPORTANTE

- Configurați unitățile: intrați în aplicație, selectați pictograma din
mijloc a ceasului, apoi introduceți "Other".

-Stilul de viață sedentar, reamintire de apă: Cu ajutorul aplicației
puteți seta la ce oră trebuie să vă mișcați sau să beți apă. Pentru a
face setările, intrați în aplicație, faceți clic pe pictograma din mijloc a
ceasului, apoi selectați "Other". 

- Reamintire a ciclului menstrual: setați din cadrul aplicației.
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Serviciul de garanție:
1. în condiții normale de utilizare a produselor, dacă produsul nu
prezintă deteriorări mecanice și nu este cauzat de o utilizare
necorespunzătoare,  24 de luni de la data achiziției, consumatorii
pot beneficia de serviciul de garanție gratuit.
2.Consumatorii nu pot face uz de garanție dacă:
A. au făcut ei înșiși pagubele,
B. perioada de garanție a expirat,
C. nu au utilizat produsul în conformitate cu instrucțiunile de
utilizare și întreținere,
D. au dezasamblat, reparat sau s-au scufundat în produs. 
în apă.

GARANȚIE

-Nu purtați ceasul când vă spălați pe mâini sau pe față, când
efectuați lucrări în care folosiți săpun sau detergent.După
scufundarea în mare, spălați toată sarea sau murdăria de pe ceas.

- Bara de stare: Se poate extinde din ecranul principal (glisați în
jos). 
Afișează starea conexiunii Bluetooth, reglajele de luminozitate și
vibrații și setările. 
- Informații privind activitatea: Pentru a vedea datele, adică
numărul de pași făcuți, numărul de calorii arse și distanța
parcursă, glisați ecranul de pornire spre stânga. În funcție de
cadranul selectat, unele dintre aceste informații vor fi afișate pe
ecranul principal. Datele vor fi, de asemenea, salvate în aplicație.
Cronometrul se va reseta la ora 24:00. 
- Muzică cu telecomandă: Muzica care rulează pe telefon poate
fi controlată de ceas. După ce porniți muzica de pe telefon,
selectați pictograma Muzică din meniul ceasului inteligent. 

- Moduri sportive: Aveți la dispoziție 7 moduri de sport din care
puteți alege: mers pe jos, alergare, ciclism, baschet, fotbal,
badminton, sărituri cu coarda. Pentru a selecta o anumită
activitate, intrați în pictograma modurilor, faceți clic pe redare și
selectați modul dorit. În timpul activității, puteți lua o pauză și apoi
continua. În funcție de activitate, veți putea înregistra ritmul
cardiac, caloriile arse, distanța parcursă, numărul de pași și viteza
cu care v-ați deplasat. 

- Prognoza meteo: Vremea este sincronizată cu aplicația
ceasului. Telefonul trebuie să aibă GPS activat și să poată obține
condițiile meteorologice locale în condiții normale de rețea.

- Tensiunea arterială: Tensiunea arterială este forța cu care
sângele apasă pe pereții arterelor în timpul contracției mușchiului
cardiac și apoi în timpul diastolei. Norma acceptată pentru
tensiunea arterială sistolică este de 120 mm Hg , în timp ce pentru
tensiunea diastolică este de 80 mm Hg .Cu toate acestea, este
important să ne amintim că tensiunea arterială se modifică
constant pe parcursul zilei și se schimbă, de asemenea, odată cu
vârsta. Pentru a vă măsura tensiunea arterială, selectați pictograma
corespunzătoare din meniul ceasului inteligent, faceți clic pe ea și
așteptați câteva secunde. Rezultatul va fi afișat pe ecranul
ceasului.

- Oxigenarea sângelui: sau saturația: norma este ca nivelul de
saturație să fie între 95 și 100%. Pentru a vă măsura oxigenarea
sângelui, selectați pictograma de oxigenare din meniul ceasului
inteligent, faceți clic și așteptați câteva secunde. Rezultatul va fi
afișat pe ecranul ceasului

-Ritmul cardiac sau pulsul: este numărul de bătăi ale mușchiului
cardiac pe minut. Pentru a vă măsura pulsul, selectați pictograma
puls în meniul ceasului inteligent, faceți clic pe ea și așteptați
câteva secunde. Rezultatul va fi afișat pe ecranul ceasului.Norma
acceptată este o limită de 60 până la 100 de bătăi pe minut.
- Alarmă: Puteți seta mai multe alarme prin intermediul aplicației. 

- Cronometru: Funcția de cronometru are rolul de a măsura timpul.
Pentru a porni cronometrul, accesați pictograma acestuia și faceți
clic pe play. 

-Realizarea de fotografii de la distanță: această funcție vă permite să
realizați o fotografie de la distanță atunci când ceasul este conectat
la telefon. 
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2.Note privind rezistența la apă (chiar dacă este un ceas rezistent
la apă): vă rugăm să fiți atenți la următoarele metode, deoarece
acestea slăbesc rezistența la apă.
-Vă rugăm să nu purtați ceasul în sala de duș.
Vă rugăm să nu purtați ceasul într-o piscină izolată, într-o saună
sau într-un alt mediu cu temperatură/umiditate ridicată.


