
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 și nici distribuitorul nu sunt
responsabili pentru utilizarea accesoriilor de la
terți.
(Funcțiile enumerate în aceste instrucțiuni pot
varia ușor de la un model la altul, deoarece
instrucțiunile reprezintă 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 utiliza 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.

Descărcați aplicația "FitCloudPro" pe telefonul
dumneavoastră mobil. Acest lucru se poate face în
două moduri:
1.Scanați codul QR de pe ceas.
2.Căutați aplicația în Play Store sau în Apps Story și
instalați-o.
După ce aplicația este instalată, activați Bluetooth și
deschideți FitCloudPro. Activați notificările și alte
permisiuni cerute de aplicație. Înregistrați-vă și
introduceți datele dumneavoastră personale. Apăsați
"Add device" (Adăugare dispozitiv), găsiți dispozitivul
"L11" (activați GPS-ul smartphone-ului înainte de
asociere) și apăsați "Connect" (Conectare).
 

BUTONUL 
Butonul superior este utilizat pentru a porni și opri
dispozitivul. Pentru a porni/opri ceasul inteligent, apăsați
și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde.
Butonul inferior pornește și oprește lanterna.
Atingeți instrucțiunile de pe ecranul principal:
- Glisați în jos pentru a obține informații despre modelul
ceasului, codul QR, nivelul de luminozitate, starea
bateriei și conectarea cu succes la telefon.
- Trageți cu degetul în sus pentru a accesa mesajele
primite.
- Glisați spre stânga pentru a accesa funcții precum
pedometrul, măsurătorile și modurile sport.
- Glisați spre dreapta pentru a accesa alte funcții, cum ar
fi cronometrul, vocea și oprirea dispozitivului.

Încărcați complet ceasul înainte de a-l utiliza pentru
prima dată. După încărcare, unitatea va porni automat.
Aliniați capul de încărcare și conectați conectorul de
încărcare prin aspirație magnetică până când pe
afișajul ceasului apare simbolul de încărcare (încărcare
continuă timp de 2 ore).

Pedometru: Această funcție vă numără pașii zilnici,
caloriile arse și distanța parcursă.
Monitorizarea somnului: Smartwatch-ul începe
automat să vă măsoare calitatea somnului între orele
22:00 și 8:00. Un raport detaliat privind calitatea
somnului va fi disponibil în aplicație.
Sănătate:

1.

2.

3.

Valorile standard pentru măsurarea ritmului cardiac
sunt 60-90 de bătăi pe minut. Sportivii profesioniști
pot avea mai puțin de 60 de bătăi pe minut. Cu toate
acestea, în timpul unei activități fizice intense,
valoarea poate fi de până la 200 de bătăi pe minut.
- Tensiunea arterială: Țineți mâinile întinse în timpul
măsurătorii. Timpul de măsurare este de aproximativ
48 de secunde. 
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INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE FUNCȚII

- Măsurarea ritmului cardiac: Așteptați 2 secunde
înainte de a efectua o măsurare. Măsurarea se face
prin scanarea pielii cu o lumină optică verde. Pentru a
opri măsurarea, glisați degetul spre dreapta sau spre
stânga.

Nu uitați că persoanele în vârstă au tensiunea arterială
mai mare decât cele tinere. În schimb, femeile au o
tensiune arterială mai mică decât bărbații.
- Nivelul de oxigen din sânge: SP02H este procentul de
oxigen din sânge. Norma este de 94-99%. Norma
pentru măsurarea ritmului cardiac este de 60-90 bătăi
pe minut. Sportivii profesioniști pot avea mai puțin de
60 de bătăi pe minut. Cu toate acestea, în timpul unei
activități fizice intense, valoarea poate fi de până la 200
de bătăi pe minut.
- Tensiunea arterială: Țineți mâinile întinse în timpul
măsurătorii. Timpul de măsurare este de aproximativ 48
de secunde. Nu uitați că persoanele în vârstă au
tensiunea arterială mai mare decât cele tinere. În
schimb, femeile au o tensiune arterială mai mică decât
bărbații.
- Nivelul de oxigen din sânge: SP02H este procentul de
oxigen din sânge. Norma este de 94-99%.
- ECG: După conectarea transductorului ECG, avem
nevoie de aproximativ 30 de secunde pentru măsurare.
Când măsurarea este finalizată, se afișează "ToApp".
Măsurarea ECG este salvată în aplicație și poate fi
partajată cu alte persoane pentru referință.

4. Moduri de sport: puteți alege dintre 9 sporturi:
Plimbare, alergare, ciclism, alpinism, înot, yoga, tenis
de masă, badminton, volei, sărituri cu coarda.
După ce ați selectat o activitate, faceți clic pe ea și
începeți să exersați. Puteți lua o pauză în timpul
activității și apoi să continuați. În funcție de activitate,
sunt înregistrate ritmul cardiac, caloriile arse, distanța
parcursă, numărul de pași și viteza cu care ne-am
deplasat.
5. Control de la distanță al muzicii: puteți controla
redarea muzicii de pe telefon de pe ceas.
6. Vremea: vremea este sincronizată cu aplicația
ceasului. Telefonul trebuie să fie compatibil cu GPS,
iar condițiile meteorologice locale pot fi accesate în
condiții normale de rețea.
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GARANȚIE
Serviciul de garanție:
1. Atâta timp cât produsul nu prezintă deteriorări
mecanice cauzate de utilizarea necorespunzătoare în
condiții normale de utilizare, consumatorul poate
solicita servicii de garanție gratuite timp de 24 de luni
de la data achiziției.
2. Consumatorii nu pot solicita garanția dacă:
A. Daunele sunt auto-provocate,
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 în timpul spălării mâinilor
sau a feței sau în timpul oricărei activități în care se
utilizează săpun sau detergenți.
- După scufundarea în mare, ceasul trebuie curățat de
sare și murdărie.

INFORMAȚII IMPORTANTE
1.Siguranță:
-Ștergeți ceasul cu o cârpă moale pentru a păstra ceasul
și cureaua curate.
curățați (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 controlul
ritmului cardiac.
2. Note privind rezistența la apă (chiar dacă este un ceas
rezistent la apă):
Fiți atenți la următoarele metode, deoarece acestea
afectează impermeabilizarea.

MĂSURI DE SECURITATE
1. Nivel scăzut al bateriei:
Încărcați imediat aparatul atunci când nivelul bateriei
este scăzut pentru a proteja durata de viață a bateriei.
2. Incărcare
Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.
3. O temperatură ambiantă în timpul încărcării mai mare
de 50 de grade Celsius poate cauza supraîncălzirea,
deformarea și arderea unității.
4. Nu înotați, nu vă scufundați și nu folosiți aparatul sub
apă.
5. Unitatea utilizează o baterie încorporată și este
interzisă demontarea acesteia de către dumneavoastră.
6. Evitați contactul cu ochii și pielea în cazul în care
bateria se sparge sau prezintă scurgeri.
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Instrucțiuni de utilizare

ALTE FUNCȚII
- Limba/ora/data: Sincronizează data, ora și limba din
telefon atunci când există o conexiune Bluetooth.
- Interfața principală. După ce ați făcut o selecție,
selectați-o cu un clic scurt.
- Notificări: Sincronizează toate notificările de pe telefon,
cum ar fi Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail etc.
- Alarmă: Puteți seta mai multe alarme prin intermediul
APP.
- Cronometru. Ceasul are un istoric al ultimelor 20 de
măsurători.
- Cronometru: Setați timpul în care doriți să se efectueze
numărătoarea inversă. Când numărătoarea inversă se
termină, ceasul vibrează.


