
Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual de utilizare
înainte de utilizare. Se recomandă să folosiți numai bateria,
încărcătorul și accesoriile originale care însoțesc 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 devia de la standard).
Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul
acestui manual.

  1. Descărcați aplicația "F Fit"
Pentru a vă sincroniza ceasul inteligent cu smartphone-ul,
trebuie mai întâi să instalați aplicația
.

PAGINA PRINCIPALĂ

Aplicația poate fi instalată în două moduri:
1. selectați pictograma "Răspuns rapid" din meniul
smartwatch și utilizați aplicația de scanare a codurilor QR
pentru a scana codul de pe ceas. Odată ce codul este
recunoscut, telefonul va cere permisiunea de a instala
software-ul dedicat.

      
                  

ACTIVAȚIE 
 

Activați Bluetooth pe smartphone și pe smartwatch
(asigurați-vă că ambele dispozitive sunt vizibile pentru
dispozitivele externe).

1. selectarea temei.
Apăsare lungă pe butonul tactil
în interfața de selectare a temei. Pentru a introduce temele
atingeți scurt ecranul, ar trebui să vedeți ce aveți de ales.
Dacă vă decideți pentru o anumită temă, atunci mențineți-o
mai mult timp.

CARACTERISTICI

2. descărcați din magazinul oficial Google Play Store. Pentru
a face acest lucru, intrați în magazinul Google și căutați
aplicația "F Fit". Apoi instalați-l.
Înainte de a descărca aplicația, aflați pe ce sistem de operare
funcționează smartphone-ul dumneavoastră.
Compatibil cu iOS de la versiunea 9.0 și Android de la
versiunea 5.0

INTERCONECTAREA DISPOZITIVELOR

REGLAREA BRĂȚĂRII

Ridicați pârghiile cu o unealtă subțire  din partea
corespunzătoare, având grijă fără a îndoi niciuna dintre
componente.

STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMESC
 PENTRU ACHIZIȚIONAREA PRODUSULUI NOSTRU!

Poziția pe scaun a cataramei este aliniată cu canelura de
pe partea opusă a curelei.

Lansați aplicația și căutați din lista de dispozitive
disponibile, selectați ceasul inteligent și conectați-vă la
acesta.

Înainte de prima utilizare, încărcați ceasul inteligent.

2. pedometru, contor de calorii,  distanță.
Atunci când porniți dispozitivul, funcții precum pedometrul,
contorul de calorii și 
distanța va fi activată automat. Datele sunt afișate în timp
real.
După împerecherea succesivă a dispozitivului cu aplicația
bluetooth, funcțiile sportive sunt sincronizate în timp real.
Date de pe dispozitiv va fi trimisă la aplicația de pe
dispozitivul dvs  smartwatch, sub rezerva,  Bluetooth este
activat pe ambele dispozitive. 

După ce împerecherea și sincronizarea sunt finalizate,
ceasul este gata de utilizare.

Datele stocate în timpul zilei sunt șterse din dispozitiv în
fiecare zi la ora 00:00.
3. monitor de ritm cardiac.
Țineți apăsată pictograma de pe ecran pentru a activa
funcția de măsurare a ritmului cardiac.

Brățara din plasă este o soluție foarte bună, deoarece vă
permite să ajustați singur circumferința brățării la încheietura
mâinii.

Înainte de a utiliza ceasul inteligent pentru prima dată,
încărcați-l complet. După încărcare, atingeți ecranul timp
de 3 secunde și dispozitivul va fi pornit, adică va fi afișat
ecranul principal.

Țineți apăsată interfața de măsurare a ritmului cardiac
sau apăsați scurt butonul pentru a reveni la meniul
principal. Istoricul măsurătorilor este afișat pe interfața
principală a ritmului cardiac.
Dispozitivul trebuie purtat strâns la încheietura mâinii în
timpul monitorizării ritmului cardiac.
4. monitorizarea somnului.
Perioada implicită de monitorizare a somnului de către
dispozitiv este de la 22:00 la 8:00 dimineața.

MODALITĂȚI SPORTIVE

Treceți la modul sport prin apăsarea lungă a butonului tactil.
Există 9 moduri sport: 
alergare, mersul pe jos, alpinism, ciclism, înot, ping-pong,
baschet, badminton, fotbal. 

Ieșirea din interfața cronometrului se face printr-o apăsare
lungă a butonului tactil.

Dacă purtați un dispozitiv de somn, puteți verifica
dimineața timpul pe care l-ați petrecut noaptea trecută.

Pentru a începe antrenamentul, țineți apăsat butonul tactil
până când acesta vibrează. Data, numărul de pași și ritmul
cardiac vor fi afișate atunci când începeți antrenamentul.

STOPER

Cronometrul este pornit prin apăsarea lungă a butonului
tactil de pe interfața cronometrului. O singură atingere
pornește și oprește cronometrul. 

FUNCȚII DE REAMINTIRE
 NOTIFICĂRI

1. Când porniți aplicația, ceasul vă reamintește un
eveniment programat anterior. Acesta vă va arăta când a
început evenimentul programat și vă va trimite un mesaj
atunci când acesta ar trebui să se încheie.

-Vă rugăm să nu purtați ceasul la 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 dacă vă spălați pe mâini sau pe față
sau dacă efectuați activități în care folosiți săpun sau
detergent.
-Spălați toată sarea sau murdăria de pe ceasul
dumneavoastră după scufundarea în mare.

Afișaj: IPS 0,96"
Rezistent la apă: IP68

INFORMAȚII IMPORTANTE

-asigurați-vă că lentila pentru ritmul cardiac de pe ceasul
dumneavoastră este aproape de piele
-temperatura pielii de pe încheietura mâinii este prea
scăzută din cauza vremii, ceea ce va afecta controlul
bătăilor inimii.

PARAMETRI

Nerespectarea următoarelor orientări poate scurta durata de
viață a bateriei unității sau poate duce la deteriorarea
echipamentului, incendii, arsuri chimice, scurgeri de
electrolit sau vătămări corporale.
-Nu expuneți unitatea la surse de căldură sau în zone cu
temperaturi ridicate.
-Vă rugăm să nu îl utilizați în medii extreme.
-Consultați departamentul local de eliminare a deșeurilor în
conformitate cu reglementările locale.

BATERIE (AVERTIZARE)

GARANȚIE

Serviciul de garanție:
1. În condiții normale de utilizare a produselor, dacă
produsul nu este defect din cauza unei interferențe non-
umane, de la data achiziției, consumatorii se bucură de
servicii de garanție gratuite, luni. 
2. una dintre următoarele situații în care consumatorii nu se
pot bucura de drepturile și interesele de garanție:
A. daune autoprovocate
B. dincolo de perioada de garanție
C. nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, întreținere și
deteriorare a produsului
D. fără permisiunea de a dezasambla, de a repara
produsele, de a le scufunda în apă,

Ritmul cardiac: Ritmul cardiac optic
Bluetooth: 4.0
Senzor
Accelerometru, analiza pașilor, reamintește modul de
ședere, reamintește modul de somn
Baterie: 120mAh
Suport de sistem: Android 5.0+, IOS 9.0+, Android 5.0+, IOS
9.0+.
Port: încărcare

 O apăsare lungă a butonului tactil va opri mișcarea și va
afișa datele curente ale antrenamentului, în timp ce o
singură apăsare dezactivează modul sport.

2. notificarea apelurilor primite. Numărul de la care provine
apelul va fi afișat pe ecranul principal.
3. notificarea sms-urilor.
4. notificarea aplicațiilor de rețele sociale, cum ar fi
WeChat, QQ, Facebook, Twitter etc.

 2.Note privind rezistența la apă (chiar dacă este un ceas
rezistent la apă):
 acordați atenție următoarelor metode, deoarece
acestea slăbesc impermeabilitatea.
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1.Protecția:
-curățați ceasul cu o cârpă moale pentru a păstra
ceasul și banda curate (folosiți apă curată sau apă de
mare).

SMARTWATCH FEMEI
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Instrucțiuni de utilizare
 


