
Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual înainte
de utilizare. Este recomandat să utilizați numai
acumulatorul, încărcătorul și accesoriile originale
care sunt incluse în setcu aparatul.Producătorul sau
distribuitorul nu este responsabil pentru utilizarea
accesoriilor de la terți.(Funcțiile prezentate în acest
manual pot diferi ușor între modele, deoarece
manualul este o descriere generală a ceasurilor
inteligente, unele modele pot diferi de standard). 

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată,
acesta trebuie încărcat timp de cel puțin 2 ore.Înainte
de a începe să utilizați dispozitivul, trebuie să
descărcați aplicația, să instalați aplicația și să
acceptați toate autorizațiile,în caz contrar, nu toate
funcțiile vor fi disponibile.Compania își rezervă
dreptul de a modifica conținutul acestui manual. 

STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMESC
PENTRU ACHIZIȚIONAREA

PRODUSULUI NOSTRU! 

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE 
Încărcați ceasul folosind încărcătorul corespunzător
inclus în set. Ceasul va porni automat în timpul
încărcării. 

RO
6. Zvonění
sportovní verze podporuje pouze připojení
Bluetooth, namísto těch, které používají SIM
kartu, existují dvě verze podpory telefonních
hovorů: : po úspěšném navázání připojení
Bluetooth 3.0 se hlas automaticky ozve z
hodinek nebo můžete telefon přepnout na
příjem nebo vytáčení pomocí následující metody

7. Monitor spánku
Hodinky budou sledovat váš spánek, když je
nosíte. Podrobnosti o spánku můžete
zkontrolovat v aplikaci po synchronizaci dat
spánku do aplikace.

8. Vzdálené zachycení
Tato funkce umožňuje dálkově ovládat mobilní
fotoaparát a pořizovat fotografie

9. Sedavý životní styl
Sedět příliš dlouho není dobré pro vaše zdraví.
Čas v hodinkách nebo aplikaci můžete nastavit
tak, aby vám připomínal pohyb

Descărcați și instalați aplicația SMART TIME PRO,
astfel încât ceasul să poată sincroniza datele din
aplicație. Aplicația vă permite să setați obiective, să
analizați date și multe altele.Aplicația SMART TIME
funcționează cu sistemele de operare iOS 8.0 și
Android 4.4. 

ACTIVARE 

FUNCȚII 
1. Comutați cadranulDe pe pagina de pornire a
ceasului, apăsați lung pentru a accesa diferitele
tastaturi, apoi puteți glisa peste pentru a alege
ceea ce doriți. 

2. Comutator rapid cu cheieGlisând cadranul
pentru a intra în interfața tastelor rapide, puteți seta
BT3.0, volumul, limba, fundalul, setările, vibrația,
luminanța, gestul, tema, ceasul cu alarmă, ceasul și
modul avion. 

3. Puls
Apăsați butonul în jos de pe pagina de pornire
pentru a intra rapid în interfața ritmului cardiac. Sau
vă puteți verifica ritmul cardiac din meniu -> Ritmul
cardiac. Purtați ceasul în mod corect. Deschideți
funcția de ritm cardiac pe ceas, măsurați manual. 

4. Moduri sportivePentru a merge la modul sport,
trebuie doar să mutați cadranul ceasului spre
dreapta, îl puteți introduce și din meniul principal ->
Mod sport. Ceasul inteligent acceptă diverse
discipline sportive, cum ar fi: alergare în interior,
alergare în aer liber, ciclism, alpinism, maraton și
multe altele 

5. Pedometru
Mutați partea de acasă în sus, puteți verifica pasul,
ritmul cardiac, caloriile și distanța zilei curente. Sau îți
poți verifica ritmul cardiac din meniul principal ->
Pedometru. 

6. Sună
versiunea sport acceptă doar apeluri bluetooth, în loc
de cele cu cartelă SIM, există două versiuni de suport
pentru apeluri telefonice:: când conexiunea
bluetooth 3.0 este stabilită cu succes, vocea va ieși
automat din ceas, sau poți comuta telefonul pentru a
răspunde sau a apela folosind metoda de mai jos 

7. Monitor de somn
Ceasul vă va urmări somnul în timp ce îl purtați. Puteți
verifica detaliile despre somn în aplicație după
sincronizarea datelor despre somn cu aplicația. 

8.Captură de la distanță
Această caracteristică vă permite să controlați de
la distanță camera mobilă pentru a face fotografii 

9. Stil de viata sedentar
A sta prea mult timp pe scaun nu este bun pentru
sănătatea ta. Puteți seta ora pe ceas sau pe
aplicație pentru a vă reaminti să vă mutați 

PARAMETRI 

Lungimea încheieturii mâinii: 271 mm (inclusiv
cadranul ceasului)
Latimea incheieturii: 22 mm
Greutate: 66 g
Baterie: 320 mAh litiu polimer
Ecran de 1,3 inchi
Operare: Ecran tactilBluetooth: 3.0 și 4.0
Rezistent la apă: IP67 (Rezistent la apă numai pentru
utilizarea de zi cu zi. Rezistent la apă atunci când
plouă sau vă spălați pe mâini. Nu-l purtați când
spălați mașini, înot, scufundări sau duș.) 

1.Baterie scăzută:În cazul unui nivel scăzut al
bateriei, încărcați dispozitivul imediat pentru a
proteja durata de viață a bateriei. 
2. Încărcare:
Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă. 
3.Temperatura ambianta la incarcare mai sus50 de
grade Celsius pot duce la supraîncălzirea,
deformarea și arderea dispozitivului. 
4. Vă rugăm să nu înotați, să nu vă scufundați și să
nu utilizați dispozitivul sub apă.
5. Aparatul folosește o baterie încorporată și este
interzis să îl dezasamblați singur. 
6. În cazul ruperii și scurgerii bateriei, evitați
contactul cu ochii și pielea. 

1.Protecție:
- Curățați ceasul cu o cârpă moale pentru a menține
ceasul și cureaua curatecurat.(foloseste apa curata
sau apa de mare)
- asigurați-vă că lentila de ritm cardiac de pe ceas este
aproape de pielea dvs- temperatura pielii de la
încheietura mâinii este prea scăzută din cauza vremii,
ceea ce va afecta controlul bătăilor inimii. 

PRECAUȚII 

INFORMAȚII IMPORTANTE 

Service garantie:1. În cazul utilizării normale a
produselor, dacă produsul nu are daune mecanice și
nu a fost cauzat de o utilizare necorespunzătoare,La
24 de luni de la data achiziției, consumatorii pot
beneficia de un serviciu gratuit de garanție.
2. Consumatorii nu pot beneficia de garanție dacă:
A. au făcut singuri pagubele,
B. perioada de garanție a expirat,
C. nu au folosit produsul în conformitate cu
instrucțiunile de utilizare și întreținere
D. produsele au fost demontate, reparate pe cont
propriu sau scufundate în apă. 

2. Note despre rezistența la apă (chiar dacă este un
ceas rezistent la apă):acordați atenție următoarelor
metode, deoarece acestea afectează hidroizolația
.- Vă rugăm să nu purtați ceasul în cabina de duș
.- Vă rugăm să nu purtați ceasul într
-o piscină încălzită, saună sau alt mediu cu
temperatură/umiditate ridicată
.-Nu purtați ceasul atunci când vă spălați pe mâini
sau pe față sau când efectuați lucrări în care folosim
săpun sau detergent.-După scufundarea în mare,
asigurați-vă că spălați toată sarea sau murdăria de pe
ceas. 

GARANȚIE 
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