
Buton fizic:
- Apăsarea lungă pornește/oprește dispozitivul.
- O apăsare scurtă activează/dezactivează ecranul principal.
- Apăsarea scurtă va reveni la ecranul principal.

Buton tactil:
- De pe ecranul principal, glisați în sus pentru a accesa
meniul principal al ceasului.
- După selectarea unei funcții, atingeți-o pentru a începe
operațiunea.
- Puteți ieși din această funcție glisând spre dreapta.
Din meniul principal, glisați spre dreapta pentru a accesa
centrul de notificări.
- Din meniul principal, glisați spre stânga pentru a măsura
ritmul cardiac.
- Din meniul principal, trageți cu degetul în jos pentru a
accesa Setări.

Acest produs utilizează încărcarea magnetică.
Conectați încărcătorul la intrarea USB și la contactele de
încărcare din spate ale dispozitivului. Odată conectat,
încărcarea va începe automat și pe ecran va apărea o
pictogramă de încărcare.

De obicei, este nevoie de 2 ore pentru a se încărca
complet, dispozitivul este în standby timp de până la 30 de
zile, 5-7 zile în modul de lucru. Nu folosiți ceasul în timp ce
se încarcă.

Avertisment: Nu conectați cablul magnetic de încărcare la
2 contacte cu material conductor în același timp, deoarece
acest lucru poate provoca un scurtcircuit.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE
Pentru ca ceasul să fie conectat la telefon, trebuie
descărcată aplicația "TFit".
Acest lucru poate fi realizat prin două metode:
1. Telefon Android/iOS:
Trebuie să scanezi codul QR pentru a descărca "TFit".
2.Telefon Android: Căutați și descărcați aplicația
 Aplicația "TFit" din Google Play.
Telefon IOS: căutați și descărcați aplicația "TFit" din App
Store.

Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual înainte de
utilizare. Vă recomandăm să folosiți numai bateria,
încărcătorul și accesoriile originale incluse în setul cu
dispozitivul.
Producătorul sau distribuitorul nu este responsabil
pentru utilizarea accesoriilor unor terțe părți.

(Funcțiile prezentate în acest manual pot fi ușor diferite
de la un model la altul, deoarece manualul este o
descriere generală a ceasurilor inteligente, unele modele
pot fi diferite de cele standard).

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, trebuie
să-l încărcați timp de cel puțin 2 ore.
Înainte de a începe să utilizați 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.

STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMESC
 PENTRU ACHIZIȚIONAREA PRODUSULUI
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EXPLICAȚIA CHEILOR APP

După instalarea aplicației, activați Bluetooth și aplicația pe
telefon.
Confirmați notificările și alte permisiuni necesare.
Completați datele dumneavoastră personale - accesați
"My" în colțul din dreapta jos.
Pentru a conecta ceasul, faceți clic pe colțul de jos:
"Device" și apoi "Add a device". Telefonul va căuta
dispozitive Bluetooth și va selecta modelul corect (L8,).

NOTIFICĂRI
Dn timp ce porniți aplicația, apăsați "Device" (în colțul de
jos).
Mergeți apoi la "Push messages" și selectați notificările pe
care doriți să le primiți. Puteți selecta totul.

Funcția "Apeluri primite" este disponibilă; pentru a o
activa, selectați această opțiune în aplicație. Atunci când
este selectată această funcție, apelurile primite pe telefon
vor fi vizibile pe ceas.

Există, de asemenea, funcția "Notificări SMS", pentru a o
efectua, selectați această opțiune în aplicație. După
verificarea ceasului, mesajele SMS trimise pe telefon vor fi
vizibile.

Pentru a vizualiza mesajele, defilați spre dreapta pe
ecranul principal.

UPDATE APP

Pentru a putea utiliza aplicațiile actuale, acestea trebuie
să fie actualizate în mod regulat. Informații despre
aplicație pot fi găsite în pictograma "My" din colțul din
dreapta jos.

pulsante di accensione

Protocolul Bluetooth diferă între toate mărcile de telefoane
mobile. Uneori, conexiunea Bluetooth între telefonul mobil și
ceasul inteligent este instabilă. În acest caz, reporniți Bluetooth,
apoi încercați să vă conectați din nou. Pentru ca transmisia de
date să se desfășoare fără probleme, este necesar să se facă
anumite setări ale telefonului.

- Language/Time/Date: Sincronizați data, ora și limba de pe
telefon atunci când este conectat Bluetooth. Datele se vor
actualiza după ce smartwatch-ul se conectează cu succes la
aplicație.

- Interfață principală: Pentru a schimba aspectul ecranului
principal, apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde, apoi
puteți selecta un cadran. După ce ați făcut selecția, selectați-o
cu un clic scurt. Există 4 cadrane din care puteți alege.

- Monitorizarea somnului: smartwatch-ul se pornește automat
de la 22:00 la 8:00 dimineața Puteți verifica toate detaliile
privind calitatea somnului dvs. în aplicație. Dacă ceasul este
conectat la telefon, datele privind calitatea somnului vor fi
salvate automat în aplicație.

- Controlul de la distanță al muzicii: Muzica ascultată pe telefon
poate fi controlată de pe ceas. După ce porniți muzica de pe
telefon, selectați pictograma Muzică din meniul ceasului
inteligent.
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- Notificări: toate notificările, cum ar fi Facebook,
WhatsApp, SMS, e-mail etc. Dacă doriți să afișați notificări
cu conținut, trebuie să configurați afișarea detaliilor
notificărilor Facebook și WhatsApp în aplicațiile
telefonului. Ceasul va afișa ultimele 5 notificări. Puteți să le
citiți și să derulați pentru a citi următorul mesaj.
Ceasul va vibra atunci când există un apel sau un mesaj.
De asemenea, puteți dezactiva vibrația în timpul apelului
prin apăsarea butonului fizic.

- Bara de stare: Extinsă din ecranul principal (derulați în
jos).
Se vor afișa starea conexiunii Bluetooth, informații despre
consumul de energie și ajustarea luminozității, precum și
setările

- Informații despre activitate: date afișate pe ecranul
principal: numărul de pași făcuți, distanța parcursă și
numărul de calorii arse în timpul zilei. Datele vor fi salvate
în aplicație. Contorul va fi resetat la ora 24:00.

- Controlul de la distanță al muzicii: Muzica ascultată pe
telefon poate fi controlată de pe ceas. După ce porniți
muzica de pe telefon, selectați pictograma Muzică din
meniul ceasului inteligent.

- Prognoza meteo: vremea este sincronizată cu aplicația
ceasului. Telefonul trebuie să aibă activat GPS și condițiile
meteorologice locale pot fi obținute în condiții normale de
rețea.
- ECG: măsurarea trebuie să fie efectuată în aplicație. După
introducerea pictogramei din partea stângă a "HOME",
selectați "ECG - măsurare" și așteptați 60 de secunde pentru
a începe măsurarea. La finalul măsurătorii, se va afișa
indicele de sănătate.
- Tensiunea arterială: Țineți mâinile întinse în timpul
măsurătorii. Timpul de măsurare este de aproximativ 48 de
secunde. După o măsurare corectă, rezultatul va apărea pe
ecran. Norma acceptată pentru tensiunea arterială sistolică
este de 120 mm Hg, iar pentru tensiunea diastolică este de
80 mm Hg. Cu toate acestea, trebuie reținut faptul că
presiunea se schimbă în mod constant pe parcursul zilei și,
de asemenea, se modifică odată cu vârsta. Cu cât o
persoană îmbătrânește mai mult, cu atât presiunea devine
mai mare. Alte standarde se adresează, de asemenea,
copiilor și persoanelor care suferă de boli cronice,
- Oxigenarea sângelui: SP02H este procentul de oxigen din
sânge.
Standardul este de 94-99%. . Pentru a efectua măsurarea,
introduceți pictograma din meniul O2. După o măsurare
corectă, rezultatul va apărea pe ecran.

 -Ritmul cardiac: așteptați 2 secunde pentru a începe
măsurarea. Măsurarea se face prin scanarea pielii cu o
lumină optică verde. Dacă doriți să opriți măsurarea, glisați
degetul spre dreapta sau spre stânga. Standardul pentru
rezultatele măsurării 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 exercițiilor fizice
intense, măsurarea poate fi de până la 200 de bătăi pe
minut.

1.Protecția:
-Ștergeți ceasul cu o cârpă moale pentru a păstra ceasul și
cureaua curate (folosiți apă curată sau apă de mare).
-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 ritmului cardiac.
2.Note privind rezistența la apă (chiar dacă este un ceas
rezistent la apă):
 Vă rugăm să fiți atenți la următoarele metode, deoarece
acestea slăbesc rezistența la apă.
-Vă rugăm să nu purtați ceasul în sala de duș.
Vă rugăm să nu purtați ceasul într-o piscină izolată, într-o saună
sau într-un alt mediu cu temperatură/umiditate ridicată.

GARANȚIE
 

Serviciul de garanție:
1. În cazul unei utilizări normale a produselor, dacă produsul nu
prezintă daune mecanice cauzate de o utilizare
necorespunzătoare, după 24 de luni de la data achiziției,
consumatorii pot beneficia de serviciul de garanție gratuită.
2. Consumatorii nu pot beneficia de garanție în cazul în care:
A. au făcut ei înșiși pagubele,
B. perioada de garanție a expirat,
C. nu au utilizat produsul în conformitate cu instrucțiunile de
utilizare și întreținere,
D. produsele au fost demontate, reparate de ei înșiși sau
scufundate în apă.

- Moduri de sport: Aveți la dispoziție 7 moduri de sport din
care puteți alege: mers pe jos, alergare, ciclism, alpinism,
înot, volei, badminton.
După selectarea activității, faceți clic pe ea și începeți
antrenamentul. În timpul activității, puteți lua o pauză și
apoi să continuați. În funcție de activitate, vor fi înregistrate
ritmul cardiac, caloriile arse, distanța parcursă, numărul de
pași și viteza cu care ne-am deplasat.
- Ceas de alarmă: Puteți seta mai multe alarme prin
intermediul aplicației.
- Cronometru: Funcția de cronometru ține timpul. Ceasul
are un istoric al ultimelor 20 de măsurători.
- Cronometru: setați timpul în care doriți să se efectueze
numărătoarea inversă. Ceasul vibrează atunci când
numărătoarea inversă este completă.

INFORMAȚII IMPORTANTE

Manual de utilizare
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