
1. Baterie descărcată:
În cazul în care bateria este descărcată, încărcați imediat
dispozitivul pentru a păstra durata de viață a bateriei.

2. Încărcare:
Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.

3.Temperatura ambiantă în timpul încărcării de mai sus
50 de grade Celsius poate provoca supraîncălzirea,
deformarea și arderea dispozitivului.

4.Vă rugăm să nu înotați, să nu vă scufundați și să nu folosiți
dispozitivul sub apă.

5. Dispozitivul utilizează o baterie încorporată și este interzisă
dezasamblarea acestuia de către dumneavoastră.

6. În caz de rupere sau pierdere a bateriei, evitați contactul
cu ochii și pielea.

PRECAUȚII

-Vă rugăm să nu purtați ceasul în cabina de duș.
Vă rugăm să nu purtați ceasul într-o piscină încălzită, într-o
saună sau într-un alt mediu cu temperatură/umiditate
ridicată.
- Nu purtați ceasul atunci când vă spălați pe mâini sau pe
față sau atunci când efectuați lucrări în care se utilizează
săpun sau detergent.
- După ce v-ați scufundat în mare, spălați ceasul pentru a
îndepărta sarea sau murdăria de pe el.

1. Protecție:
- Curățați ceasul cu o cârpă moale pentru a păstra ceasul și
cureaua
curățați (folosiți apă curată sau apă de mare).
- asigurați-vă că ținta 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 controla ritmul cardiac.
2. Observații privind rezistența la apă (chiar dacă este un
ceas rezistent la apă):
Fiți atenți la următoarele metode, deoarece acestea
compromit rezistența la apă.

INFORMAȚII IMPORTANTE

Serviciul de garanție:
1. În cazul unei utilizări normale a produselor, dacă produsul
nu prezintă deteriorări mecanice și nu a fost cauzat de o
utilizare necorespunzătoare, după 24 de luni de la data
achiziției, consumatorii pot beneficia de serviciul de garanție
gratuit.
2. Consumatorii nu pot beneficia de garanție în cazul în care:
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. produsele au fost demontate, reparate de ei înșiși sau
scufundate în apă.

GARANȚIE

Material corp: plastic ecologic

Material curea: silicon

Bluetooth: Bluetooth 4.2

Dimensiunea ecranului: 1,14 inch

Rezoluție: 135 * 240

Capacitatea bateriei: 90 MAH

APP: Wearfit 2.0

Compatibilitate: IOS8.4 sau o versiune ulterioară / Android
4.4 sau o versiune ulterioară

PARAMETRI
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Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual înainte de
utilizare. Vă recomandăm să folosiți numai bateria,
încărcătorul și accesoriile originale incluse în setul cu
dispozitivul.
Producătorul sau distribuitorul nu este responsabil pentru
utilizarea accesoriilor unor terțe părți.

(Funcțiile prezentate în acest manual pot fi ușor diferite de
la un model la altul, deoarece manualul este o descriere
generală a ceasurilor inteligente, unele modele pot fi
diferite de cele standard).

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, trebuie
să-l încărcați timp de cel puțin 2 ore.
Descărcați și instalați aplicația. În timpul instalării, trebuie
să vă dați acordul pentru accesarea notificărilor. În caz
contrar, nu toate funcțiile vor fi disponibile.
Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul
acestui manual.

Calorii: înregistrează automat consumul zilnic de calorii
 Distanța: înregistrează automat distanța parcursă zilnic.
Măsurarea ritmului cardiac: măsoară ritmul cardiac la fiecare
oră (setat în aplicație: fila puls în secvență, în timp real) sau
măsoară ritmul cardiac manual. Țineți apăsată tastatura de
sub ecran pentru a accesa interfața ritmului cardiac.
Măsurarea tensiunii arteriale: măsurați tensiunea arterială la
fiecare oră (setată de aplicație: fila tensiunii arteriale în
secvență, în timp real) sau măsurați presiunea manual.

Căutați "Wearfit2.0" în Android Store sau în App Store pentru
a-l descărca și instala. Apoi conectați-vă/înregistrați-vă și
apoi căutați banda de la nivelul aplicației: my, device
management, connect (Bluetooth trebuie să fie activat
atunci când căutați).
Din stratul aplicației, puteți verifica fișa săptămânii de
sănătate, care se află în colțul din stânga sus al paginii de
pornire. Cu toate acestea, în colțul din dreapta sus, putem
efectua mai multe măsurători în același timp.
De asemenea, putem schimba unitățile în aplicație. Intrăm
pe rând: mine, date personale, apoi modificăm datele
unității, apoi dăm click pe Save, care se află în colțul din
dreapta sus.

Modificați opțiunea cu o apăsare scurtă și apoi confirmați-o
cu o apăsare lungă. Pentru a ieși complet din modul sport,
parcurgeți funcția indicată cu o apăsare scurtă până când
este afișată săgeata de întoarcere. și apoi apăsați și
mențineți apăsat panoul tactil.
Meteo: Condițiile meteorologice în timp real vor fi
sincronizate cu datele dispozitivului și afișate pe interfața de
afișare a timpului. Banda trebuie să fie conectată la aplicație,
iar funcția GPS a dispozitivului trebuie să fie activată.

1. Încărcați ceasul. (timp de încărcare a benzii de la 2 ore la
2,5 ore) 
2. Instalați pe smartphone o aplicație dedicată pentru
modelul de smartwatch selectat (data, ora și limba vor fi
setate după sincronizarea ceasului cu aplicația).
 3. Activați Bluetooth pe telefon (nu căutați ceasul în această
etapă).
. 4. Deschideți aplicația instalată și căutați ceasul inteligent
din stratul de aplicații. 
5. După o căutare reușită, conectați ceasul inteligent la
telefon. Asigurați-vă că aplicația are acces la toate notificările.

Apăsați și mențineți apăsat touchpad-ul pentru a accesa
măsurarea tensiunii arteriale
Măsurarea oxigenului din sânge: măsurați oxigenul din
sânge la fiecare oră (setat în aplicația de saturație, în timp real
în secvență) sau măsurați manual nivelul de oxigen din
sânge. Țineți apăsată tastatura pentru a accesa interfața de
măsurare a oxigenului din sânge.

STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMESC
 PENTRU ACHIZIȚIONAREA

PRODUSULUI NOSTRU!
 
 

CARACTERISTICILE APP

Căutați "Wearfit2.0" în Android Store sau App Store,
descărcați-l și instalați-l. Apoi creați un cont sau conectați-vă.
Apoi, de la nivelul aplicației, căutați formația. (Bluetooth
trebuie să fie activat în timpul căutării)

IMPORTANT
 
 

FUNCȚII

CONEXIUNE CU APLICAȚIA
 

ABORDARE

Pentru a încărca ceasul, scoateți cureaua. Există o
intrare USB, care poate fi conectată la încărcător, laptop
sau computer.
Notă Dacă ceasul nu afișează mesajul de încărcare,
introduceți ceasul cu capul în jos.

Ecran Oled
 

Touchpad

Electrozi
 

Electrozi
 

Senzor
 

Punct de încărcare

Sunt integrate modurile de alergare, cățărare și ciclism.
Țineți apăsat ecranul pentru a începe să înregistrați timpul
de antrenament și caloriile arse. Apoi apăsați pentru a pune
pauză. După această acțiune, va apărea un meniu în care
puteți alege între stop, end, return.

Prima măsurătoare ECG trebuie să fie efectuată prin
intermediul aplicației. În timpul măsurătorii, trebuie să vă
acoperiți cu tot degetul și să țineți placa argintie (panoul
tactil) de pe ceas. Măsurarea durează aproximativ 30 de
secunde, timp în care se recomandă să rămâneți
nemișcat. Fiecare măsurătoare ulterioară poate fi
efectuată cu ajutorul benzii, iar rezultatul va fi afișat în
aplicație. În cazul unui rezultat incorect, măsurarea
trebuie repetată de mai multe ori.

ECG

Măsurarea rezistenței: starea actuală a imunității poate fi
măsurată o dată de către aplicație (la rândul său, fila de
rezistență, o dată) sau prin ținerea acesteia pe ceas
 Interfață de informare privind calitatea somnului: măsoară
automat calitatea somnului în fiecare zi.
Notificări: declanșează o notificare în aplicație. Banda vă va
avertiza la notificări, apeluri primite și mesaje text.
Modul de antrenament: Apăsați lung interfața modului de
antrenament pentru a intra.

Altele: cronometru (țineți apăsat pentru a intra sau a ieși,
apăsați pentru a porni sau a pune pauză),
găsiți-mi telefonul (țineți apăsat pentru a găsi, apoi apăsați
pentru a opri). 
Opriți muzica de așteptare pentru a o opri, (cu o atingere
scurtă, schimbați funcția una câte una on/off, derulați, ieșiți)
Altele: ridicați mâna pentru a reactiva ecranul.


