
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.
Înainte de a începe să utilizați dispozitivul, trebuie să
descărcați și să instalați aplicația și să acceptați toate
permisiunile, altfel nu toate funcțiile vor fi disponibile.
Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul
acestui manual.

Ceasul trebuie încărcat înainte de a fi utilizat pentru
prima dată. După încărcare, ceasul pornește automat.
Butonul ON: apăsați lung pentru a porni ceasul.
Butonul OFF: apăsați lung pentru a opri ceasul

După conectarea ceasului, găsiți "Bandwidth
Management" în interfața Me a aplicației telefonului.
Prima dată când telefonul Android accesează
"Bandwidth Management", ar trebui să vedeți o
notificare deschisă. După ce faceți clic pe OK, ar trebui
să vedeți o notificare pop-up despre activarea acestuia.
Atunci când iOS se conectează pentru prima dată la
bandă, solicitarea de activare a împerecherii ar trebui să
apară automat, altfel banda nu va primi notificări.

PRECAUȚII

2. Observații privind rezistența la apă (chiar dacă ceasul
este rezistent la apă):
Fiți atenți la următoarele metode, deoarece acestea vor
deteriora rezistența la apă:
- Vă rugăm să nu purtați ceasul la duș.1. Baterie descărcată: Dacă bateria este descărcată,

încărcați imediat dispozitivul pentru a proteja durata de
viață a bateriei.
2. Încărcare: Nu utilizați ceasul în timp ce se încarcă.
3. O temperatură ambiantă mai mare de 50°C poate
provoca supraîncălzire, deformare și arsuri.

4. Nu înotați, nu vă scufundați și nu utilizați echipamentul
sub apă.
5. Dispozitivul utilizează o baterie încorporată, nu o
dezasamblați singur.
6. În cazul ruperii sau pierderii bateriei, evitați contactul cu
ochii și pielea.

1. Siguranță:
- curățați ceasul cu o cârpă moale pentru a păstra ceasul
și cureaua curate (folosiți apă curată sau apă de mare)
- lentila ceasului pentru ritm cardiac trebuie să fie
aproape de piele
- în cazul în care temperatura pielii încheieturii mâinii este
prea scăzută din cauza vremii, aceasta va afecta
controlul ritmului cardiac

INFORMAȚII IMPORTANTE

STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMESC
 PENTRU ACHIZIȚIONAREA

 PRODUSULUI NOSTRU!

1. Descărcați aplicația "WEARHEALTH".
 Banda are nevoie de o aplicație pentru a se conecta la

un telefon mobil. Vă rugăm să citiți termenii și condițiile
înainte de a descărca aplicația. Scanați codul QR și
descărcați aplicația;

2. Activați ceasul dvs.

3. Asociați dispozitivul dvs.
Faceți clic pe butonul "Bluetooth" și conectați ceasul
la telefonul dumneavoastră mobil.

Tasta de funcție - un clic - funcția instrumentului /
apăsare lungă - activare, schimbare de model. După ce
telefonul mobil a fost împerecheat corect, mișcările și
somnul dumneavoastră vor fi înregistrate și analizate în
mod sincron.

4. Începeți să utilizați

Când utilizați ceasul pentru prima dată, acesta trebuie
să fie încărcat pentru a fi activat.

5. Prima utilizare

6. Setări de notificare

Când ridicați mâna, ecranul se aprinde. Când coborâți
mâna, se oprește.

7. Senzor G

Pe ecranul ceasului puteți vedea notificări de la
Facebook, Skype, Whatsapp, WeChat și SMS După
citirea mesajului, puteți ține apăsat timp de 3 secunde
pentru a intra în meniul principal.

8. Notificări

Prima dată când utilizați funcțiile de măsurare, trebuie să
le calibrați. Apăsați butonul "Calibrare" din aplicație și
apoi măsurați presiunea pe tensiometru. Apoi
introduceți valoarea măsurată în aplicație.

9. Calibrarea măsurătorii 

10. Funcții
puls
tensiune arterială
cronometru

-2. Osservazioni sull'impermeabilità (anche se l'orologio è
impermeabile):
Fate attenzione con i seguenti metodi perché danneggiano
la resistenza all'acqua:
- Si prega di non indossare l'orologio sotto la doccia.

Serviciul de garanție:
1. În timpul utilizării normale a produselor, în cazul în care
produsul nu prezintă nicio deteriorare mecanică și este
cauzat de o utilizare necorespunzătoare, consumatorii pot
beneficia de servicii de garanție gratuite pentru o perioadă
de 24 de luni de la data achiziției.
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 demontate, reparate sau scufundate
singure în apă.

GARANȚIE
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