
Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual de utilizare
înainte de utilizare. Se recomandă să folosiți numai
bateria, încărcătorul și accesoriile originale care
însoțesc dispozitivul.
Nici producătorul, nici distribuitorul nu sunt
responsabili pentru utilizarea accesoriilor unor terțe
părți.
(Funcțiile prezentate în acest manual pot varia ușor de
la un model la altul, deoarece manualul este o
descriere generală a ceasului inteligent, unele modele
pot devia de la standard).
Vă rugăm să încărcați dispozitivul timp de cel puțin 2
ore înainte de a-l utiliza pentru prima dată.
Înainte de a utiliza dispozitivul, trebuie să descărcați și
să instalați aplicația și să acceptați toate autorizațiile,
altfel nu toate funcțiile vor fi disponibile.
Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul
acestui manual.

2.4 Măsurarea tensiunii arteriale Pentru a măsura, găsiți
opțiunea de măsurare a tensiunii arteriale în meniul ceasului,
iar măsurarea va începe automat. În timpul măsurătorii,
mâinile trebuie să fie plate, iar ceasul trebuie să se
potrivească perfect pe piele. Norma acceptată pentru TA
sistolică este de 120 mm Hg și pentru TA diastolică de 80
mm Hg . Cu toate acestea, trebuie reamintit faptul că
tensiunea arterială fluctuează în mod constant pe parcursul
zilei și se modifică, de asemenea, odată cu vârsta. Cu cât o
persoană este mai în vârstă, cu atât presiunea devine mai
mare. Există, de asemenea, standarde diferite pentru copii și
pentru persoanele cu boli cronice.

STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMESC
 PENTRU ACHIZIȚIONAREA

PRODUSULUI NOSTRU! Înainte de a utiliza ceasul pentru prima dată, acesta
trebuie să fie încărcat și activat. 

PRIMA UTILIZARE 

CARACTERISTICI

1.1 Trebuie să descărcați aplicația "WoFit" pentru
telefoanele iOS și aplicația "morePro" pentru Android,
folosind magazinul dedicat sau codul QR.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

APLICAȚIE

1.2 După ce aplicația este instalată, activați Bluetooth și
aplicația pe telefon.
Confirmați notificările și alte permisiuni cerute. 
Creați un cont, completați în profilul dvs. detalii precum
numele, vârsta, greutatea etc. și urmați pașii pe care vi-i
arată aplicația.
1.3 Utilizați butonul tactil din partea de jos a ecranului
pentru a comuta între funcții.

2.8 Informații privind activitatea: Datele afișate pe cel de-al
doilea ecran - 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. 

2.9 Monitorizarea oxigenării sângelui: Selectați opțiunea
de oxigenare a sângelui SpO2 din meniul ceasului. După
măsurare, rezultatul va apărea pe ecranul ceasului. Norma
este de 94-99%.

3.0 Cronometru: Pentru a activa funcția de cronometru pe
ceasul dumneavoastră, trebuie să o activați în aplicație.
Accesați "settings" (Setări), apoi "device" (Dispozitiv) și
activați opțiunea "stopwatch" (Cronometru). 

ȘTIRI

În timpul măsurătorii ECG, asigurați-vă că ceasul se
află pe mâna stângă, în timp ce țineți degetul pe partea
metalică a ceasului din fața
În timpul măsurătorii ECG, asigurați-vă că electrodul de
pe partea inferioară a ceasului se potrivește perfect pe
piele; dacă nu se potrivește suficient de bine, umeziți-
vă pielea cu apă.
Nu vă mișcați și nu vorbiți în timpul testului
Atunci când vă măsurați somnul, asigurați-vă că ceasul
este bine fixat pe piele. 
Dacă semnalul de oxigenare este prea slab, scoateți
ceasul și puneți degetul pe senzorul din partea de jos
a ceasului.
Acest dispozitiv nu este un dispozitiv medical,
măsurătorile sunt doar de referință.
Senzorul utilizat pentru a măsura somnul se bazează
pe accelerator, astfel încât statul întins poate fi
considerat somn. 

INFORMAȚII IMPORTANTE

3.1 Notificarea apelurilor: atunci când primești un apel pe
telefonul mobil, dispozitivul va vibra pentru a te anunța, iar
de pe ceas poți dezactiva apelul.
De la ceasul dvs. puteți dezactiva apelul sau îl puteți
respinge.

3.2 Notificarea mesajelor: atunci când un mesaj nou
sosește pe telefon , aparatul va vibra.

2.1 Măsurarea ECG: Pentru a măsura, introduceți opțiunea
ECG disponibilă pe smartwatch și țineți apăsat ecranul
pentru a începe măsurarea. Țineți placa metalică din fața
ceasului în timpul măsurătorii. Electrozii ceasului trebuie să
fie lipiți de piele. Rezultatul este disponibil în aplicație. 

2.2 Aparatul poate detecta automat unele activități zilnice
(număr de pași, distanță, calorii arse).

2.3 Ceasul inteligent poate monitoriza automat somnul de
seară, atingeți ecranul și treceți la ecranul de somn pentru a
vă verifica calitatea somnului. După activarea manuală a
acestei funcții, ceasul poate detecta datele de la somnul de
după-amiază și orele de somn non-standard (cum ar fi lucrul
pe timp de noapte). Datele sunt trimise către aplicație.
Măsurarea somnului este posibilă între orele 22:00 și 8:00. 

2.5 Run, modul sport: găsiți pagina din meniul ceasului pe
care scrie "RUN" și țineți apăsat ecranul pentru a porni
funcția. Dacă doriți să opriți măsurarea sau să ieșiți din
această funcție, atingeți ecranul pentru a trece prin opțiunile
disponibile. Țineți apăsat ecranul pentru a confirma
alegerea.

2.6 Ora și data : dispozitivul sincronizează data și ora de pe
telefon, odată ce smartwatch-ul a fost conectat cu succes la
aplicație.

2.7 Pedometru : numără numărul de pași făcuți într-o zi.
Ceasul este resetat la zero la miezul nopții.

Serviciul de garanție:
1. în condiții normale de utilizare a produselor, dacă
produsul nu prezintă deteriorări mecanice și nu este
cauzat de o utilizare necorespunzătoare, 24 luni de la
data achiziției, consumatorii pot beneficia de serviciul
de garanție gratuit.
2. Consumatorii nu pot face uz de garanție dacă:
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. au demontat, reparat sau s-au scufundat în apă.

GARANȚIE

-Vă rugăm să nu purtați ceasul la duș.
Vă rugăm să nu purtați ceasul într-o piscină izolată, într-o
saună sau într-un alt mediu cu temperatură/umiditate
ridicată.
-Vă rugăm să nu purtați ceasul atunci când vă spălați pe
mâini sau pe față, când lucrați cu săpun sau detergent.
-După scufundarea în mare, spălați ceasul de toată sarea
sau murdăria.

1.Baterie scăzută:
Dacă nivelul bateriei este scăzut, vă rugăm să încărcați
imediat dispozitivul pentru a proteja durata de viață a bateriei.

2.Încărcare:
Nu folosiți ceasul în timpul încărcării.

3.Temperatura ambiantă în timpul încărcării de mai sus 
50 grade C poate duce la supraîncălzirea, deformarea și
arderea dispozitivului.

4.Vă rugăm să nu înotați, să nu vă scufundați și să nu folosiți
dispozitivul sub apă.

5.Aparatul utilizează o baterie încorporată și este interzisă
dezasamblarea acestuia de către dumneavoastră.

6.În caz de rupere și scurgere a bateriei, evitați contactul cu
ochii și pielea.

NOTĂ: 
Pentru ca notificările de mesaje și apeluri să ajungă pe
ceas, conexiunea cu telefonul trebuie să fie bună. 
Pentru a primi notificări despre mesaje și apeluri pe
ceasul dumneavoastră, trebuie să activați această
opțiune în setările aplicației .

Mergeți la aplicația "setări", apoi faceți clic pe "dispozitiv"
-> "notificări". -> "notifications" și selectați aplicațiile de la
care doriți să primiți notificări.

1.Protecția:
-curățați ceasul cu o cârpă moale pentru a păstra ceasul și
banda 
(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 la încheietura mâinii este prea
scăzută din cauza vremii, ceea ce va afecta controlul
bătăilor inimii.

2.Note privind rezistența la apă (chiar dacă este un ceas
rezistent la apă):
acordați atenție următoarelor metode, deoarece acestea
slăbesc impermeabilitatea.

4.4 Modificarea aspectului scutului: deschideți
aplicația, intrați în setările "setări" -> "dispozitiv" ->
"Face styles" și setați fața.

4.5 Setați obiectivul zilnic de pași: mergeți la setări ->
"settings" -> "goals" și setați-vă obiectivele.

4.6 Resetați dispozitivul la setările din fabrică: mergeți
la setări -> "setări" și faceți clic pe "ștergeți datele
dispozitivului". 

4.7 Timpul de măsurare continuă a pulsului: intrați în
"setări", apoi "setări de comutare" și selectați
"Detectare automată a HR" 
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INFORMAȚII IMPORTANTEPRECAUȚII

FUNCȚII DISPONIBILE ÎN APLICAȚIE

CERINȚE HARDWARE
iOS 9.0 și versiunile ulterioare
Android 4.4 și versiuni ulterioare
Suportă Bluetooth 4.0 

SMARTWATCH 
KARDIOWATCH V19

Instrucțiuni de utilizare


