
Моля, прочетете внимателно пълните
инструкции преди употреба. Препоръчително е
да използвате само оригиналната батерия,
зарядно устройство и аксесоари, включени в
комплекта.
с устройството. Нито производителят, нито
дистрибуторът носят отговорност за
използването на аксесоари на трети страни.
(Функциите, изброени в това ръководство, могат
да се различават леко при различните модели,
тъй като ръководството представлява общо
описание на смарт часовника, а някои модели
могат да се различават от стандартните).
Устройството трябва да се зареди за поне 2 часа
преди първата употреба.
Преди да използвате устройството, трябва да
изтеглите приложението, да го инсталирате и да
приемете всички разрешения, в противен
случай всички функции няма да бъдат достъпни.
Компанията си запазва правото да променя
съдържанието на това ръководство.

Изтеглете приложението "FitCloudPro" на телефона
си. Това може да стане по два начина:
Сканирайте QR кода от часовника.
Потърсете приложението в Play Store или Apps Story
и го инсталирайте. След като приложението е
инсталирано, включете Bluetooth и отворете
FitCloudPro. Активирайте известията и други
разрешения, които приложението иска.
Регистрирайте се, попълнете личната си
информация. Натиснете "Add Device" (Добавяне на
устройство), намерете устройството "L11"
(включете GPS на смартфона си преди сдвояване)
и натиснете "connect" (Свързване).
 

ПРИНТИ
Горният бутон се използва за включване/
изключване на устройството. За да включите/
изключите смарт часовника, задръжте бутона за 3
секунди.
Долният бутон включва/изключва фенерчето.
Докоснете инструкциите от главния екран:
- Плъзнете надолу, за да получите достъп до
информация за модела на часовника, QR кода,
нивото на яркост, състоянието на батерията и
дали устройството е успешно свързано с
телефона.
- Плъзнете нагоре, за да получите достъп до
входящите съобщения.
- плъзнете наляво, за да получите достъп до
функции, включително крачкомер, измервания,
спортни режими.
- плъзнете надясно, за да получите достъп до
други функции, включително хронометър, език,
изключване на устройството.

Заредете часовника напълно, преди да го
използвате за първи път. След зареждане той ще
се стартира автоматично.
Подравнете главата за зареждане и свържете
порта за зареждане с магнитно засмукване, докато
на екрана на часовника се появи иконата за
зареждане (непрекъснато зареждане за 2 часа).

Педометър: Тази функция ще отчита дневните
ви стъпки, изгорените калории и изминатото
разстояние.
Монитор на съня: Смарт часовникът
автоматично ще започне да измерва качеството
на съня ви от 22:00 до 8:00 ч. В приложението ще
бъде наличен подробен отчет за качеството на
съня.
Здраве:

1.

2.

3.

Нормите за резултатите от измерването на
сърдечния ритъм са 60-90 удара в минута.
Професионалните спортисти могат да имат по-
малко от 60 удара в минута. По време на
интензивни упражнения обаче измерването може
да достигне 200 удара в минута.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, БЛАГОДАРЯ
ВИ,  ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НАШИЯ

ПРОДУКТ!

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ФУНКЦИИ

- Измерване на сърдечния ритъм: изчакайте 2
секунди, преди да извършите измерване.
Измерването се извършва чрез сканиране на
кожата със зелена оптична светлина. За да спрете
измерването, плъзнете пръста си надясно или
наляво.

- Кръвно налягане: Дръжте ръцете си изправени по
време на измерването. Времето за измерване е
приблизително 48 секунди. Имайте предвид, че
кръвното налягане на по-възрастните хора е по-
високо от това на по-младите. Обратно, жените
имат по-ниско кръвно налягане от мъжете.
- Оксигенация на кръвта: SP02H е процентното
съдържание на кислород в кръвта. Нормата е 94-
99%. Нормите за резултатите от измерването на
сърдечния ритъм са 60-90 удара в минута.
Професионалните спортисти могат да имат по-
малко от 60 удара в минута. По време на
интензивни упражнения обаче измерването може
да достигне 200 удара в минута.
- Кръвно налягане: Дръжте ръцете си изправени по
време на измерването. Времето за измерване е
приблизително 48 секунди. Имайте предвид, че
кръвното налягане на по-възрастните хора е по-
високо от това на по-младите. Обратно, жените
имат по-ниско кръвно налягане от мъжете.

- Оксигенация на кръвта: SP02H е процентното
съдържание на кислород в кръвта. Нормата е 94-
99%.
- ЕКГ: След свързване на ЕКГ трансдюсера са
необходими около 30 секунди, за да се извърши
измерването. След приключване на
измерването ще се появи съобщение "ToApp".
Измерването на ЕКГ ще бъде записано в
приложението, което може да бъде споделено с
други потребители за справка.
4. Спортни режими: Можете да избирате от 9
спортни режима: ходене, бягане, колоездене,
катерене, плуване, йога, тенис на маса,
бадминтон, волейбол, скачане на въже.
След като изберете дейност, щракнете върху нея
и започнете да се упражнявате. Можете да
направите почивка по време на дейността и
след това да я възобновите. В зависимост от
активността се записват сърдечният ритъм,
изгорените калории, изминатото разстояние,
броят на стъпките и скоростта, с която сме се
движили.
5. Дистанционно управление на музиката.
6. Прогноза за времето. Телефонът трябва да е с
включен GPS и местните метеорологични
условия могат да бъдат получени при нормални
мрежови условия.
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ГАРАНЦИЯ
Гаранционно обслужване:
1. При нормална употреба на продуктите, стига
продуктът да не показва механични повреди,
причинени от неправилна употреба,
потребителите могат да се възползват от
безплатно гаранционно обслужване в
продължение на 24 месеца от датата на
закупуване.
2. Потребителите не могат да се възползват от
гаранцията, ако:
А. щетите са причинени от самия него,
Б. гаранционният срок е изтекъл,
В. те не са използвали продукта в съответствие с
инструкциите за употреба и поддръжка,
Г. продуктите са били разглобявани, ремонтирани
или потапяни във вода.

- моля, не носете часовника си под душа.
- Моля, не носете часовника в отопляем басейн,
сауна или друга среда с висока температура и
влажност.
- часовниците не трябва да се носят, когато се мият
ръцете или лицето или когато се работи там, където
се използва сапун или детергент.
- след потапяне в морето не забравяйте да измиете
солта или мръсотията от часовника.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
1.Сигурност:
-Избършете часовника с мека кърпа, за да
поддържате часовника и каишката чисти
(използвайте чиста вода или морска вода)
- Уверете се, че лещата на часовника за сърдечен
ритъм е близо до кожата ви.
- температурата на кожата на китката ви е твърде
ниска поради климатичните условия, което ще
повлияе на контрола на сърдечния ви ритъм.
2.Бележки относно водоустойчивостта (въпреки че
е водоустойчив часовник):
обърнете внимание на следните методи, тъй като
те влошават хидроизолацията.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1.Ниско ниво на зареждане на батерията:
В случай на ниско ниво на батерията, заредете
устройството незабавно, за да защитите живота на
батерията.
2.Зареждане
Не използвайте часовника, докато се зарежда.

3.Температурата на околната среда при зареждане
над 50 градуса по Целзий може да доведе до
прегряване, деформация и изгаряне на
устройството.
4.Не плувайте, не се гмуркайте и не работете с
устройството под вода.
5.Устройството използва вградена батерия и е
забранено да го разглобявате сами.
6.Избягвайте контакт с очите и кожата в случай на
разкъсване и изтичане на батерията.
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Инструкции за употреба

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
- Език/час/дата: Синхронизира датата, часа и езика
от телефона, когато е свързан с Bluetooth.
- Основен интерфейс. След като направите
селекция, я изберете с кратко щракване.
- Известия: синхронизирайте всички известия от
телефона, като например Facebook, WhatsApp, SMS,
имейл и др.
- Аларма: Можете да зададете няколко аларми чрез
приложението APP.
- Хронометър. Часовникът има история на
последните 20 измервания.
- Таймер: Задайте времето, което искате да се
отброява. Когато обратното броене приключи,
часовникът ще вибрира.


