
1. Baterie slabă:
În cazul unei baterii slabe, încărcați imediat dispozitivul pentru a
proteja durata de viață a bateriei.
2. Încărcare:
Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.
3. Nu folosiți ceasul în timpul încărcării.
50 de grade Celsius poate duce la supraîncălzirea, deformarea
și arderea dispozitivului.
4. Vă rugăm să nu înotați, să nu vă scufundați și să nu utilizați
dispozitivul sub apă.
5. Dispozitivul folosește o baterie încorporată și este interzis să îl
demontați singur.
6. Evitați contactul cu ochii și pielea în caz de rupere sau
pierdere a bateriei.

Ceasul inteligent se încarcă cu ajutorul unui încărcător magnetic.
Asigurați-vă că contactele metalice ale încărcătorului sunt în
poziție cu contactele metalice ale dispozitivului. O încărcare
completă durează de obicei 2 ore, dispozitivul este în standby
timp de până la 30 de zile, 5-10 zile de lucru. Nu folosiți ceasul în
timpul încărcării

FUNCȚII

APLICAȚII
Utilizatorii de telefoane Android caută; descărcarea aplicației
"WoFit" pe Google Play, iar utilizatorii de iOS pot descărca
aplicația din AppStore. Deschideți aplicația "WoFit" - setări -
Bluetooth - căutați "dispozitiv inteligent" și conectați-vă. Atunci
când pictograma Bluetooth de pe ceas este albastră, înseamnă
că conexiunea este activă, în timp ce roșu înseamnă că nu există
nicio conexiune.

ÎNCĂRCARE MĂSURI

INFORMAȚII IMPORTANTE
1.Siguranță:
-Ștergeți ceasul cu o cârpă moale pentru a păstra ceasul și
cureaua curate. (folosiți apă curată sau apă de mare)
- Asigurați-vă că lentila de ritm cardiac de pe ceas este aproape
de piele
- temperatura pielii de pe încheietura mâinii este prea scăzută
din cauza vremii, ceea ce va afecta controlul ritmului cardiac.

2.Note privind rezistența la apă (chiar dacă este un ceas rezistent
la apă):
Vă rugăm să fiți atenți la următoarele metode, deoarece acestea
vor deteriora rezistența la apă.
-Vă rugăm să nu purtați ceasul la duș.
Nu purtați ceasul într-o piscină încălzită, într-o saună sau într-un
alt mediu cu temperatură/umiditate ridicată.
-Nu purtați ceasul când vă spălați pe mâini sau pe față sau când
lucrați în locuri unde se folosește săpun sau detergent.
După scufundarea în mare, asigurați-vă că spălați ceasul pentru
a îndepărta sarea sau murdăria de pe el.

GARANȚIE
Serviciul de garanție:
1. În cazul utilizării normale a produselor, cu condiția ca produsul
să nu prezinte deteriorări mecanice și să nu fi fost cauzat de o
utilizare necorespunzătoare, 24 de luni de la data achiziției,
consumatorii sunt eligibili pentru servicii de garanție gratuite.
2. Consumatorii nu pot beneficia de o garanție în cazul în care:
A. au provocat ei înșiși daunele,
B. perioada de garanție a expirat,
C. nu au utilizat produsul în conformitate cu instrucțiunile de
utilizare și întreținere,
D. produsele au fost dezasamblate, autoreparate sau scufundate
în apă.

Limbă/ora/data: după o conexiune reușită cu telefonul,
funcțiile sunt sincronizate.
Bara de stare: afișează starea bluetooth, codul QR al aplicației
HPlusFit, nivelul de luminozitate și nivelul bateriei
Pedometru / Distanță / Calorii: afișează datele zilei, la miezul
nopții aceste date sunt salvate și resetate. Datele salvate pot fi
verificate făcând clic pe funcție, există un istoric.
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Mesaje: După conectarea cu succes la telefon, putem primi
apeluri și mesaje SMS și notificări de la Facebook, WhatsApp și
altele. Ceasul va vibra la notificările primite
Sport: Există mai multe moduri de sport din care puteți alege.
După selectarea modului de sport, faceți clic pe pictograma
selectată. Faceți clic în centrul ecranului pentru a începe
antrenamentul.
Folosiți butonul din partea de jos pentru a întrerupe sau încheia
antrenamentul și pentru a salva rezultatul.
Monitor de somn: Ceasul inteligent măsoară automat calitatea
somnului de la 22:00 la 08:00. Datele exacte le puteți găsi în
aplicație.
Sănătate. Se pot face măsurători:
Puls
Tensiunea arterială
ECG
Oxigenarea sângelui
Cronometru: apăsați start pentru a începe numărătoarea
inversă, apăsați din nou pentru a pune pauză
Controlați muzica care rulează pe smartphone-ul dvs.
Alarma
Sedentarism: vă reamintește să stați prea mult timp jos și să vă
mișcați în continuare
Ecran luminos atunci când vă mișcați încheietura mâinii: porniți-
l din aplicație, când îl porniți consumă mai multă energie

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile complete
înainte de utilizare. Se recomandă să folosiți numai
bateria, încărcătorul și accesoriile originale incluse.
cu dispozitivul. Nici producătorul și nici distribuitorul nu
sunt responsabili pentru utilizarea accesoriilor de la terți.
(Funcțiile enumerate în acest manual pot varia ușor de
la un model la altul, deoarece manualul este o descriere
generală a ceasului inteligent, unele modele pot fi
diferite de cele standard). Dispozitivul trebuie încărcat
timp de cel puțin 2 ore înainte de prima utilizare.
Înainte de a utiliza dispozitivul, trebuie să descărcați
aplicația, să o instalați și să acceptați toate permisiunile,
în caz contrar, toate funcțiile nu vor fi disponibile.
Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul
acestui manual.
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Butonul de sus: apăsați lung pentru a porni/opri ceasul;
apăsați pentru a trezi ecranul și a-l opri; apăsați scurt
pentru a reveni la ecranul principal. Placa metalică este
utilizată pentru a efectua măsurători ECG. Apăsați și
mențineți apăsat pentru a finaliza circuitul
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