
Прочетете внимателно цялото ръководство за
употреба преди употреба. Препоръчваме ви
да използвате само оригиналните батерия,
зарядно устройство и аксесоари, доставени с
устройството.
Производителят и дистрибуторът не 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 е общо
описание на смарт часовника, някои модели
могат да се различават от стандартните).

Заредете устройството за поне 2 часа, преди
да го използвате за първи път.
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.

Този продукт използва магнитно зареждане.
Свържете зарядното устройство към USB входа и
към задните контакти за зареждане на
устройството. След свързване зареждането ще
започне автоматично и на екрана ще се появи
иконата за зареждане. Пълното зареждане
обикновено отнема 2 часа, устройството е в режим
на готовност до 30 дни, а в работен режим - 5-7 дни.
Не използвайте часовника, докато се зарежда.
Забележка: Не свързвайте магнитния кабел за
зареждане към 2 контакта едновременно с
проводящ материал, тъй като това може да доведе
до късо съединение.

- От главното меню плъзнете надясно, за да влезете
в Центъра за известия.
- От главното меню плъзнете наляво, за да
измерите сърдечния си ритъм.
- Плъзнете надолу от главното меню, за да влезете в
менюто Настройки.

След като стартирате приложението, натиснете
"Devices" (в долния ъгъл). След това отидете на "Push
Notifications" и изберете какви известия искате да
получавате. Можете да избирате всичко. Налична е
функцията "Входящо повикване", изберете тази
опция в приложението, за да я активирате. Когато
тази функция е маркирана, входящите повиквания
към телефона ви ще се виждат на часовника ви.
Налична е и функцията "SMS известие", изберете
тази опция в приложението, за да я активирате.
След като проверите часовника, SMS съобщенията,
изпратени до телефона, ще бъдат видими. За да
видите съобщенията, плъзнете надясно в началния
екран.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, БЛАГОДАРИМ ВИ,
ЧЕ ЗАКУПИХТЕ НАШИЯ ПРОДУКТ!

ОБЯСНЕНИЕ НА БУТОНИТЕ

За да свържете часовника с телефона си, трябва да
изтеглите приложението "TFit". Това може да стане
по два начина:
1. Телефон с Android/iOS:
За да изтеглите "TFit", трябва да сканирате QR кода
2. Телефон с Android.
  "TFit" от Google Play.
IOS телефон: Потърсете и изтеглете приложението
"TFit" от магазина за приложения

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗАБЕЛЕЖКА

След като инсталирате приложението, включете
Bluetooth и приложението в телефона.
Потвърдете известията и другите разрешения,
които те изискват. Попълнете личната си
информация - отидете в "Моето" в долния десен
ъгъл. За да свържете часовника си, щракнете в
долния ъгъл: "Устройства" и след това "Добавяне на
устройство". Телефонът ще потърси Bluetooth
устройство и ще избере правилния модел (L8,).

АКТУАЛИЗАЦИИ НА ПРИЛОЖЕНИЯТА
За да можете да използвате актуални приложения,
те трябва да се актуализират редовно.
Информацията за приложението се съдържа в
иконата "Моето" в долния десен ъгъл. Протоколът
Bluetooth е различен за всички марки мобилни
телефони. Понякога Bluetooth връзката между
мобилния телефон и смарт часовника е
нестабилна. В този случай рестартирайте Bluetooth и
опитайте да се свържете отново. За
безпроблемното прехвърляне на данни ще трябва
да направите някои настройки в телефона.

Физически бутон:
- Натиснете продължително, за да включите/
изключите устройството.
- Кратко натискане включва/изключва основния
екран.
- Натиснете кратко избраната функция, за да се
върнете към главния екран.

Сензорен бутон:
- Плъзнете нагоре от основния екран, за да
преминете към основното меню на часовника.
- След като изберете функция, започнете
операцията с докосване.
- Можете да излезете от тази функция, като
плъзнете пръста си надясно.
- От главното меню плъзнете надясно, за да влезете
в Центъра за известия.

Физически
бутон

- Език/час/дата: Синхронизира датата, часа и
езика от телефона,
когато е свързан Bluetooth. Данните се
актуализират, след като смартчасовникът се
свърже успешно с приложението.
- Основен интерфейс: За да промените
външния вид на основния екран, задръжте го
за 2 секунди и след това можете да изберете
набиране. След като направите селекция, я
изберете с кратко щракване.
Има 4 циферблата, от които можете да
избирате.
- Монитор на съня: Смарт часовникът ще се
включи автоматично
от 22:00 ч. до 8:00 ч. Всички подробности за
качеството на съня
Можете да проверите качеството на съня в
приложението. Ако часовникът е свързан с
телефона ви, данните за качеството на съня се
запазват автоматично в приложението.
- Известия: всички известия, например от
Facebook, WhatsApp, SMS, имейл и др. Ако искате
да показвате известия със съдържание, трябва
да конфигурирате приложенията на телефона
да показват подробностите за известията от
Facebook и WhatsApp. Часовникът ще покаже
последните 5 известия.

ГЛАВНИ ЛИНИИ

1.Сигурност:
-почистете часовника с мека кърпа, за да запазите
часовника и каишката чисти (използвайте чиста вода или
морска вода)

Колкото по-възрастен е човек, толкова по-голям е натискът.
Други норми са предназначени за деца и хора, страдащи от
хронични заболявания,
- Оксигенация на кръвта: SP02H е процентното съдържание
на кислород в кръвта.
Нормата е 94-99%. За да извършите измерване, въведете
иконата в менюто O2. След правилното измерване
резултатът ще се появи на екрана.
- Сърдечен ритъм: изчакайте 2 секунди, преди да започне
измерването. Измерването се извършва чрез сканиране на
кожата със зелена оптична светлина. За да спрете
измерването, плъзнете пръста си надясно или наляво.
Стандартите 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 измерванията могат да
достигнат 200 удара в минута.
- Спортни режими: Има 7 спортни режима, от които да
избирате: ходене, бягане, колоездене, катерене, плуване,
волейбол, бадминтон.
След като изберете дейност, щракнете върху нея и
започнете обучението. Можете да направите почивка по
време на дейността и след това да я продължите. В
зависимост от активността се записват сърдечният ритъм,
изгорените калории, изминатото разстояние, броят на
стъпките и скоростта, с която сме се движили.
- Можете да зададете няколко аларми чрез приложението.
- Хронометър. Часовникът има история на последните 20
измервания.
- Таймер: Задайте времето, което искате да се отброява.
Когато обратното броене приключи, часовникът ще
вибрира.

ГАРАНЦИЯ
Гаранционно обслужване
1. При нормална употреба на продуктите, стига продуктът
да няма механични повреди и да не е причинен от
неправилна употреба, 24 месеца от датата на закупуване
потребителите могат да се възползват от безплатно
гаранционно обслужване.
2. Потребителите не могат да се възползват от гаранцията,
ако:
А. те сами са причинили щетите,
Б. гаранционният срок е изтекъл,
В. те не са използвали продукта в съответствие с
инструкциите за употреба и поддръжка,
Г. продуктите са били разглобени, ремонтирани или
потопени
във вода.
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Можете да ги прочетете и да плъзнете пръст, за да
прочетете следващото съобщение.
Часовникът ще вибрира, когато провеждате повикване
или изпращате съобщение. Можете също така да
изключите вибрацията по време на повикване, като
натиснете физическия бутон.
- Лентата за състоянието: разширява се от началния
екран (плъзнете надолу).
Ще бъдат показани статусът на Bluetooth връзката,
информация за консумацията на енергия и настройките
за яркост, както и настройките.
- Информация за активността: данните се показват на
началния екран - брой извървени стъпки, изминато
разстояние и изгорени калории през деня. Данните ще
бъдат съхранени в приложението. Броячът ще бъде
нулиран на 24:00.
- Музикално дистанционно управление. Когато включите
музиката в телефона, изберете иконата за музика в
менюто на смарт часовника.
- ЕКГ: Измерванията трябва да се извършват в
приложението. След като влезете в иконата от лявата
страна "HOME", изберете "ECG - Measurement" и изчакайте 60
секунди след началото на измерването. След
приключване на измерването ще се покаже индексът на
здравето.
- Кръвно налягане: Дръжте ръцете си изправени по време
на измерването. Времето за измерване е приблизително
48 секунди. Когато измерването е правилно, резултатът
ще се появи на екрана. Приетата норма за систолично
кръвно налягане е 120 mm Hg, а за диастолично - 80 mm Hg.
Въпреки това не трябва да се забравя, че налягането се
променя постоянно през деня и също така се променя с
възрастта. 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

- Конфигуриране на устройството: намиране на телефона:
докоснете тази функция и телефонът ви ще звънне.
- За да използвате тази опция, трябва да отключите
телефона си и да влезете в приложението, след което да
намерите функцията за камера на часовника и да я
докоснете. След това просто натиснете снимката на
камерата на часовника и снимката ще бъде направена.
Снимката ще бъде записана в албум в телефона.
Заседнал начин на живот, напомняне за вода. За да
направите настройките, влезте в иконата "Устройство" в
приложението и изберете "Настройки на функцията
гривна".
- Ярък екран, когато вдигнете китката си: Задайте
"Вдигнете ръката си, за да осветлите екрана" в
приложението - налично в "Настройки на функцията
гривна".
След като вдигнете китката си, ще видите началния
екран.
Когато тази функция е включена, консумацията на
енергия е по-висока.
Прехвърляне на данни: приложението ще съхранява
всички данни, независимо дали става въпрос за стъпки,
измерване на сърдечния ритъм, качество на съня или
спортен режим.
- 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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- 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.
-Моля, не носете часовника под душа.
-Не носете часовника в отопляем басейн, сауна или друга
среда с висока температура и влажност.
-Не носете часовника, когато миете ръцете или лицето си
или когато работите там, където се използват сапун или
почистващи препарати -Измийте солта или мръсотията от
часовника след потапяне в морето.


