
Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile complete
înainte de utilizare. Se recomandă să folosiți numai
bateria, încărcătorul și accesoriile originale incluse
în kit 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, unele
modele pot fi diferite de cele standard).
Dispozitivul trebuie încărcat timp de cel puțin 2 ore
înainte de prima utilizare.
Înainte de a utiliza dispozitivul, trebuie să descărcați
aplicația, să o instalați și să acceptați toate
permisiunile, altfel toate funcțiile nu vor fi
disponibile.
Compania își rezervă dreptul de a modifica
conținutul acestui manual.

1. Deschideți panoul de control: glisați ecranul din
interfața principală de sus în jos
2. Deschideți Messages/Notifications
(Mesaje/Notificări): glisați ecranul în interfața principală
de jos în sus.
3. Deschideți meniul principal: glisați ecranul pe ecranul
din stânga spre dreapta pe meniul interfeței principale
(Notă: pe alte interfețe, glisarea de la stânga la dreapta
va reveni la interfața anterioară). 

 1. Sport:
* 13 moduri de sport disponibile (alergare, mers pe jos,
ciclism, alpinism, yoga, sărituri, tenis, baseball, baschet,
badminton, fotbal, rugby, tenis de masă)
*Pentru alergare, mersul pe jos, alpinism și alte moduri
de sport, puteți face clic pe ecran pentru a vizualiza
datele sportive (pași, ritm, calorii, distanță și durată).

*status: pașii, distanța și caloriile vor fi înregistrate în
detaliu și afișate pe ceas în fiecare zi.
2. Monitorul ritmului cardiac: ceasul va monitoriza
continuu ritmul cardiac timp de 24 de ore (trebuie să
activați mai întâi "Heart Rate Monitor" în APP), puteți, de
asemenea, să vizualizați datele istorice ale ritmului
cardiac în APP.
Notă: Când această funcție este activată, consumul de
energie va crește și durata de viață a bateriei va fi
redusă.
3. Somn: Ceasul va urmări starea dvs. de somn de la ora
18:00 până la ora 11:59 în ziua următoare. 

APLICAȚII
1. Scanați codul QR de pe afișajul ceasului cu telefonul
mobil (descărcarea aplicației: Settings->App) și apoi
instalați aplicația Only Fit. De asemenea, puteți instala
aplicația Only Fit din magazinul de aplicații mobile.
2. După ce ați activat bluetooth și ați instalat aplicația,
deschideți și conectați-vă la Only Fit, apoi selectați
(dispozitiv G1 de adăugat) pe pagina dispozitivului și
conectați-vă la acesta.
3. Dacă ceasul nu se conectează la aplicație, găsiți
setările de pe ceas și apăsați "reset". Apoi încercați să vă
conectați din nou la aplicație.
Important: pentru ca ceasul să se împerecheze corect
cu telefonul dvs., trebuie să fie conectat direct de la
nivelul aplicației, cu bluetooth activat, și nu din setările
telefonului.

Můžete si vybrat typ sportu a zobrazit funkce hodinek,
cum ar fi: verificarea ritmului cardiac, starea, somnul,
cronometrul, mesaje, setări.
5. Interfață de stare: glisați ecranul de la dreapta la
stânga pentru a citi măsurătorile curente (de exemplu,
numărul de pași, ritmul cardiac, kcal).
6. Schimbarea aspectului feței ceasului: țineți apăsat
ecranul interfeței principale timp de 3 secunde, iar
ceasul va vibra; apoi puteți glisa spre stânga sau spre
dreapta pentru a selecta fața ceasului.
7. Pornire: porniți-l apăsând și ținând apăsat butonul de
pornire timp de 5 secunde.
8. Pauză rapidă/reluare sport: apăsați butonul de pornire.
9. Apăsați butonul de alimentare pentru a reveni la
pagina de pornire. Dacă vă aflați la al doilea nivel al
interfeței, veți reveni la primul nivel).
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FUNCȚII TACTILE CARACTERISTICI Notă: Datele privind somnul de pe ceasul dvs. vor fi
șterse în fiecare zi la ora 18:00, dar puteți verifica în
continuare datele istorice privind somnul în aplicația.
4. Muzică: ceasul poate fi folosit pentru a controla
playerul de muzică al telefonului mobil, poate fi folosit
pentru a reda, a pune pe pauză sau a sări peste
melodii (este compatibil numai cu playerul de muzică
încorporat în telefonul mobil, este posibil să nu fie
compatibil cu un player de la o terță parte și nu puteți
regla volumul pe ceas).
5. Cronometru: ceasul poate fi utilizat pentru a număra
timpul.
6.  Mesaj: Ceasul va primi și va afișa SMS-
uri/messaje/notificări social media de pe telefon.
7. Setări: Puteți opri sau reseta ceasul, precum și
verifica informațiile despre ceas și descărca codul QR
al aplicației.

1. Așezați ceasul pe încărcătorul magnetic și
asigurați-vă că contactele de încărcare de pe
partea din spate a ceasului sunt complet
adsorbite pe contactele metalice ale
încărcătorului. O încărcare completă durează
aproximativ 3,5 ore.
2. Conectați cablul de încărcare la un încărcător
USB standard. Tensiunea de ieșire este de 5 V, iar
curentul de ieșire este de 1 A. Dacă ceasul nu
poate fi pornit după o perioadă lungă de
neutilizare, ștergeți contactele de încărcare ale
cablului de încărcare atunci când îl utilizați din
nou pentru a elimina orice urmă de transpirație
sau umiditate.
Notă: (Dacă nu folosiți frecvent ceasul, vă rugăm
să îl încărcați o dată pe lună).
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Serviciul de garanție:
1. În condiții normale de utilizare a produselor,
atâta timp cât produsul nu prezintă daune
mecanice cauzate de o utilizare
necorespunzătoare, consumatorii pot beneficia de
servicii de garanție gratuite timp de 24 de luni de la
data achiziției.
2. Note despre rezistența la apă (chiar dacă este
un ceas rezistent la apă):
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, reparate de ei
înșiși sau scufundate în apă.

-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.
-Ceasurile nu trebuie purtate atunci când vă spălați
pe mâini sau pe față sau când lucrați cu săpun sau
detergent.
Asigurați-vă că spălați ceasul de sare sau murdărie
după scufundarea în mare.

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.
2.Note privind rezistența la apă (deși este un ceas
rezistent la apă):
să acorde o atenție la următoarele metode,
deoarece acestea deteriorează impermeabilizarea.

1.Nivel scăzut de încărcare a bateriei:
În cazul în care nivelul scăzut al bateriei, încărcați
imediat dispozitivul pentru a proteja durata de viață
a bateriei.
2.Încărcare: nu utilizați ceasul în timpul încărcării.
3.Temperatura ambiantă la încărcare peste 50 de
grade C poate duce la supraîncălzirea, deformarea
și arderea dispozitivului.
4.Nu înotați, nu vă scufundați și nu folosiți
dispozitivul sub apă.
5.Aparatul utilizează o baterie încorporată și este
interzisă dezasamblarea acestuia de către
dumneavoastră.
6.Evitați contactul cu ochii și pielea în caz de rupere
și scurgere a bateriei.

PARAMETRIE
Afișaj: Afișaj cu ecran tactil
Bluetooth: BT5.0
Material de acoperire: aliaj de zinc cu acoperire în
vid
Material curea: Cauciuc siliconic
Baterie : 340 mAh litiu polimer
Baterie și durata de viață a bateriei : Standby > 30 de
zile
Timp de lucru : 7 zile (toate funcțiile sunt activate)
Buton : Buton de alimentare lateral
Mod de încărcare: încărcare magnetică
Rezistent la apă : Nivel de rezistență la apă IP68
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