
APLICAȚII
Descărcați aplicația "FitCloudPro" pe telefonul dumneavoastră.
Acest lucru se poate face în două moduri:
1. Scanați codul QR al ceasului.
2. Căutați în Play Store sau în Apps Story și instalați-l.
După ce aplicația este instalată, activați Bluetooth și deschideți
FitCloudPro. Activați notificările și alte permisiuni cerute de aplicație.
Înscrieți-vă, completați informațiile personale. Apăsați "Add Device"
(Adăugare dispozitiv), localizați dispozitivul "L15" (porniți GPS-ul de
pe smartphone înainte de asociere) și apăsați connect.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE
Încărcați complet ceasul înainte de a-l utiliza pentru prima dată.
Odată încărcat, acesta va porni automat. Aliniați capul de încărcare
și conectați portul de încărcare prin aspirație magnetică până când
pe ecranul ceasului apare pictograma de încărcare (încărcare
continuă timp de 2 ore)

CARACTERISTICI
1.Pedometru: această funcție vă va număra pașii zilnici, caloriile
arse și distanța parcursă.
2.Monitor de somn: Ceasul inteligent va începe automat să vă
măsoare calitatea somnului de la ora 22:00 la 8:00 dimineața. Un
raport detaliat privind calitatea somnului va fi disponibil în aplicație.

MĂSURI
1.Baterie descărcată: În cazul unui nivel scăzut al bateriei, trebuie
să încărcați imediat dispozitivul pentru a proteja durata de viață a
bateriei.

5.Dispozitivul utilizează o baterie încorporată și este interzisă
dezasamblarea de către dumneavoastră.
6.Evitați contactul cu ochii și pielea în caz de rupere și scurgere a
bateriei.

1.Securitate:
-Curățați 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.

INFORMAȚII IMPORTANTE

Serviciul de garanție:
1. În condiții normale de utilizare a produselor, atâta timp cât
produsul nu prezintă deteriorări mecanice și nu a fost cauzat de
o utilizare necorespunzătoare, 24 de luni de la data achiziției,
consumatorii pot beneficia de servicii de garanție gratuite.
2. Consumatorii nu pot beneficia de 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.

Fiți atenți la următoarele metode, deoarece acestea deteriorează
impermeabilizarea.
-Vă rugăm să nu purtați ceasul la duș.

GARANȚIE

3.Sănătate: Măsurarea ritmului cardiac.
2 secunde. Măsurarea se face prin scanarea pielii cu o lumină
optică verde. Pentru a încheia măsurarea, glisați spre dreapta sau
spre stânga. Standardele pentru rezultatele măsurării ritmului
cardiac sunt de 60-90 bătăi pe minut. Sportivii profesioniști pot
bate mai puțin de 60 de bătăi pe minut. Cu toate acestea, în timpul
exercițiilor fizice intense, măsurarea poate ajunge până la 200 de
bătăi pe minut.
4. Tensiunea arterială: Țineți mâinile întinse în timpul măsurătorii.
Timpul de măsurare este de aproximativ 48 de secunde. Rețineți
că persoanele în vârstă au o tensiune arterială mai mare decât
persoanele tinere. În schimb, femeile au o tensiune arterială mai
mică decât bărbații.

7. Modurile Sport: Puteți alege dintre 9 moduri de sport: mers pe
jos, alergare, ciclism, cățărare, înot, yoga, tenis de masă,
badminton, volei, sărituri cu coarda. După selectarea unei activități,
faceți clic pe ea și începeți să vă antrenați. Puteți lua o pauză în
timpul activității și apoi să o reluați. În funcție de activitate, vor fi
înregistrate ritmul cardiac, caloriile arse și caloriile parcurse. 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, la locul de
muncă unde se utilizează săpun sau detergent.
După scufundarea în mare, asigurați-vă că spălați ceasul de sare
sau murdărie.

2..Note privind rezistența la apă (chiar dacă este un ceas rezistent
la apă):

2.Încărcare: Nu folosiți ceasul în timpul încărcării.
3.Temperatura ambiantă la încărcare peste 50°C poate duce la
supraîncălzirea, deformarea și arderea dispozitivului.
4.Nu înotați, nu vă scufundați și nu folosiți dispozitivul sub apă.

5. Oxigenarea sângelui: SP02H este procentul de oxigen din
sânge.
Norma este de 94-99%.
6. După ce măsurarea este finalizată, se va afișa "ToApp".
Măsurarea ECG va fi salvată în aplicație, pe care o puteți partaja cu
alte persoane pentru referință.

Butonul din partea de jos aprinde și stinge lanterna.
Atingeți instrucțiunile de pe ecranul principal:
- Trageți cu degetul în jos pentru a accesa informații despre
modelul ceasului, codul QR, nivelul de luminozitate, starea bateriei
și dacă dispozitivul este conectat corect la telefon.
- Trageți cu degetul în sus pentru a accesa mesajele primite
- glisați spre stânga pentru a accesa funcțiile, inclusiv pedometrul,
modul de urmărire și modul sport
- glisați spre dreapta pentru a accesa alte funcții, inclusiv
cronometrul, limba, oprirea dispozitivului.
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PRODUSULUI NOSTRU!
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile complete înainte
de utilizare. Se recomandă să folosiți numai bateria,
încărcătorul și accesoriile originale incluse în kitul cu
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 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.
Trebuie să descărcați aplicația, să o instalați și să acceptați
toate permisiunile înainte de a utiliza dispozitivul, altfel toate
funcțiile nu vor fi disponibile.
Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul
acestui manual.
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BUTOANE
Butonul de sus este utilizat pentru a porni/opri dispozitivul.
Pentru a porni/opri ceasul inteligent, țineți apăsat butonul timp
de 3 secunde.


