
Utilizatorii de telefoane Android pot căuta "TEFITI" în Google
Play Store pentru a descărca aplicația. Utilizatorii de iOS pot
descărca aplicația din AppStore.
Deschideți aplicația "TEFITI" -> Setări -> Bluetooth -> Căutați
"Smart Device" și conectați-vă.
Dacă pictograma Bluetooth de pe ceasul dumneavoastră este
albastră, înseamnă că există o conexiune, în timp ce roșu
înseamnă că nu există nicio conexiune.
Dispozitivul este compatibil cu următoarele dispozitive:
iOS 9.0 și versiunile ulterioare și Android 4.4 și versiunile
ulterioare. Pentru a utiliza funcția GPS, aveți nevoie de un
dispozitiv cu Android 6.0. Trebuie să conectați ceasul la
aplicație înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Odată ce
ceasul este conectat, acesta va sincroniza automat ora. Când
lansați aplicația, trebuie să vă configurați datele personale.

ACTIVARE 

PORNIT/OPRIT
Pentru a porni ceasul, apăsați și mențineți apăsat butonul lateral
timp de 3 secunde.
Pentru a opri ceasul, apăsați și mențineți apăsat butonul lateral
timp de 3 secunde.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE
Încărcați ceasul cu încărcătorul inclus în kit. Ceasul va porni
automat în timpul încărcării.

ECRANUL PRINCIPAL
Aveți la dispoziție o gamă de 6 controlere pe care le puteți ajusta
după cum doriți.

FUNCȚII
1. Apare ecranul de pornire: Nivelul bateriei, data și ora (data și
ora sunt sincronizate dacă sunt conectate la smartphone prin
Bluetooth) și pașii.
2. Un pedometru. Pedometrul este activat timp de 24 de ore. La
miezul nopții, datele sunt salvate și se resetează la 0 pentru
recalculare.

 

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

3. Un contor pentru caloriile arse.
4. Distanța parcursă.
5. Introduceți interfața ritmului cardiac și începeți măsurarea.
Măsurarea ritmului cardiac este dinamică și se va opri atunci
când se iese din interfață; funcția de măsurare a ritmului cardiac
este destinată doar pentru antrenamentul zilnic și nu pentru
referință medicală.
6. Măsurarea tensiunii arteriale: accesați meniul Blood pressure
(Tensiune arterială) și efectuați o singură măsurătoare a tensiunii
arteriale (datele sunt salvate în aplicație în timp real).
7. Măsurarea oxigenului din sânge: accesați meniul oxigenului
din sânge și efectuați o singură măsurare a oxigenului din sânge.
(Datele sunt salvate în aplicație în timp real).
8. Monitorizarea calității somnului: măsurarea zilnică a calității
somnului.
9. Moduri sportive: apăsați și mențineți apăsat pentru a accesa
funcția. Sunt disponibile 7 moduri sport.

1. Baterie descărcată: Dacă bateria este descărcată,
încărcați imediat dispozitivul pentru a păstra durata de viață
a bateriei.
2. încărcare: Nu folosiți ceasul în timpul încărcării.
3. O temperatură ambiantă mai mare de 50°C în timpul
încărcării poate cauza supraîncălzirea, deformarea și
arderea dispozitivului.

2. Observații privind rezistența la apă (chiar dacă este un ceas
rezistent la apă):
Aveți grijă la următoarele metode, deoarece acestea afectează
rezistența la apă.
-Nu purtați ceasul sub duș.

4. Nu înotați, nu vă scufundați și nu folosiți echipamente
sub apă.
5. Dispozitivul funcționează cu o baterie încorporată și nu
trebuie dezasamblat de către utilizator.
6. Evitați contactul cu ochii și pielea în cazul în care bateria
se sparge și curge.

1.Siguranță:
-Curățați ceasul cu o cârpă moale pentru a păstra ceasul și
cureaua curate (folosiți apă curată sau apă de mare).
- Asigurați-vă că lentila ceasului pentru ritm cardiac este
aproape de piele.
- temperatura pielii de la încheietura mâinii este prea
scăzută din cauza vremii, ceea ce afectează monitorizarea
ritmului cardiac.

INFORMAȚII IMPORTANTE

Nu purtați ceasul într-o piscină încălzită, într-o saună sau într-un
alt mediu cu temperatură sau umiditate ridicată.
-Nu purtați ceasul în timp ce vă spălați pe mâini sau pe față sau în
timp ce efectuați orice activitate care implică săpun sau
detergent.
-După scufundarea în mare, ceasul trebuie curățat de sare și
murdărie.

Serviciul de garanție:
1.În condiții normale de utilizare a produselor, atâta timp cât
produsul nu prezintă daune mecanice și nu a fost cauzat de o
utilizare necorespunzătoare, consumatorii au dreptul la servicii de
garanție gratuite timp de 24 de luni de la data achiziției.
2. Consumatorii nu au dreptul la servicii de garanție dacă:
A. Ei înșiși au provocat 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, reparate singure sau
scufundate în apă.

GARANȚIE

Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual de utilizare
înainte de utilizare. Se recomandă să folosiți numai bateria,
încărcătorul și accesoriile originale furnizate în kitul cu
dispozitivul.
Nici producătorul, nici distribuitorul nu sunt responsabili
pentru utilizarea accesoriilor unor terțe părți.
(Funcțiile enumerate în acest manual pot varia ușor de la un
model la altul, deoarece manualul este o descriere generală a
ceasului inteligent, iar unele modele pot fi diferite de cele
standard).
Dispozitivul trebuie încărcat timp de cel puțin 2 ore înainte de
prima utilizare.
Înainte de a putea utiliza dispozitivul, trebuie să descărcați și
să instalați aplicația și să acceptați toate permisiunile,
în caz contrar, nu toate funcțiile vor fi disponibile.
Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui
manual.
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