
 

  

   

  

MANUAL DE UTILIZARE

 P 80
   SMART WATCH
FITNESS TRACKER



Descarcarea aplicatiei

Scanati codul de mai jos pentru a descarca aplicatia 

DaFit



Incarcarea si pornirea dispozitivului

Incarcarea dispozitivului se face prin atasarea magnetica a cablului de incarcare 
pe spatele ceasului. Trebuie lasat la incarcat pana cand animatia de incarcare a 
bateriei arata ca bateria e plina.



Sincronizarea dispozitivului cu aplicatia

Deschideti aplicatia si creati-va contul completand si datele personale

Pentru a adauga dispozitivul dati click pe "Device", apoi click pe 

"Add a Device"

Alegeti dispozitivul din lista de dispozitive scanate

Pentru a putea identifica dispozitivul in lista de cautare din aplicatie "Find device"
din interfata principala unde este afisat ceasul, tineti lung apasat pe butonul touch 
de la baza ecranului, si adresa va fi afisata pe ecran



SPORT

SLEEP

Functii bratara inteligenta

In modul Sport, bratara va citi datele 
pentru numarul de pasi, calorii arse, 
si distanta parcursa.
Datele vor fi afisate atat pe display 
cat si in aplicatie.
NOTA: Datele citite in cursul zilei se 
vor reseta automat la ora 24:00

Somn
Daca bratara este purtata pe timpul 
noptii, va monitoriza datele, dupa care 
le va afisa pe ecran, si in aplicatie. 
NOTA: Datele se vor reseta automat 
la ora 20:00.



MEASURE HR Functie masurare puls

In aceasta interfata se vor citi datele
preluate din masurarea pulsului.
De asemenea se vor afisa si ultimele
7 masuratori consecutive.

TRAINING Activitati fizice
Pentru a accesa activitatile fizice din
meniul "Workout" tineti apasat lung pe
butonul touch de pe marginea de jos
a ecranului.
Aveti la dispozitie 8 moduri de activitati
fizice.



MEASURE BP

MEASURE SPO2

Masurare Tensiune arteriala (TA)

In aceasta interfata se vor afisa 
masuratorile efectuate pentru tensiunea 
arteriala.
Subiectul trebuie sa stea in pozitia 
sezut 
si repaos cu aproximativ 10 minute 
inainte de masurare.
Pe pagina se pot afisa ultimele 7 
masuratori consecutive.

Testare nivel oxigen in sange 
(SP02)

In aceasta interfata se vor afisa 
masuratorile efectuate pentru 
nivelul de oxigen din sange.
Subiectul trebuie sa stea in pozitia sezut
si repaos cu aproximativ 10 minute 
inainte de masurare.

 Pe pagina se pot afisa ultimele 7 
masuratori consecutive.



LONG PRESS TO MEASURE

WEATHER

TMR:SUNNY

MESSAGES

Air: excellent

VREMEA

Daca bratara este sincronizata corect
cu aplicatia, si functia GPS este activata 
aceasta functie va va arata prognoza 
meteo pe ziua in curs, si ziua urmatoare.

LONG PRESS TO MEASURE

MESSAGES Notificari mesaje
Bratara va afisa notificari mesaje tip "push"
(Twitter, Facebook,Whatsapp, etc) sau 
mesaje tip text.
Ultimele 3 recente mesaje vor afisate. 

NOTA: Notificarile se pot opri din aplicatie 



LONG PRESS TO MEASURE

SHUTTER

PLAYER

Functia "FOTO"
Aceasta functie acceseaza functia "aparat foto"
din telefon prin intermediul aplicatiei.
Se va activa dupa aproximativ 3 secunde de la
apasarea pe butonul touch al ecranului.

Functia "Control muzica"

Aceasta functie controleaza muzica redata din
lista de muzica de pe telefonul sincronizat in 
aplicatie.
Aceasta functie va functiona doar daca pe 
telefonul sincronizat exista un player de redare
muzica.



OTHERS

LONG PRESS TO MEASURE

Alte functii
Alte functii includ: 
luminozitate, reglare, mod "mut"
resetare "mod fabrica", si oprire.

CRONOMETRU
Pentru a porni cronometrul se tine 
apasat lung pe butonul meniu, 
si pentru oprire la fel, se va tine 
apasat lung tot pe butonul meniu.



Sedentary

Silent alarm Alarma silentioasa
Setati alarma ca reminder, iar la ora
setata, bratara va vibra.

Functia "Sedentarism"
Daca este setata, aceasta functie va va 
reaminti o data la o ora sa va puneti in 
miscare.
NOTA: Aceasta functie se poate 
dezactiva din aplicatie.



ATENTIONARI
Utilizarea in mediu umed

Dispozitivul dumneavoastra este rezistent la ploaie (stropi de apa)
Nu va recomandam sa il purati in timp ce inotati, sau cand faceti dus 
deoarece riscul de patrundere a lichidelor in interiorul dispozitivului 
este foarte ridicat.

NOTA: Recomandam ca in caz in care dispozitivul a fost udat, uscarea sa 
se faca cu un material uscat, si sa nu se poarte dispozitivul timp de cateva 
ore dupa (este indicat sa lasati pielea sa respire)

Utilizarea butonului touch (buton meniu) de la baza ecranului

Pentru a schimba interfetele  (trecerea de la un meniu la altul) se va face 
prin apasarea scurta a butonului touch. 
Pentru a accesa sub meniul se va tine apasat lung.

 Functia "Quick View"
Aceasta functie va ofera posibilitatea de a va uita la datele de pe ecran, 
fara a mai fi nevoie sa apasati pe ecran. 
In momentul in care veti ridica bratul, si veti intoarce ecranul catre 
dumneavoastra ecranul se va aprinde automat.



Conditii de operare (utilizare) in exterior

Interval temperaturi de operare

Nu folositi dispozitivul in acest interval de temperaturi

Dimensiune incheietura

Se potriveste pe o incheietura cu circumferinta intre 14 si 17,5 centimetri 

RECICLAREA ACESTUI DISPOZITIV ELECTRONIC

VA RUGAM SA LUATI IN CONSIDERARE FAPTUL CA ACEST DISPOZITIV
ELECTRONIC TREBUIE RECICLAT CONFORM NORMELOR IN VIGOARE
LA UN CENTRU DE RECICLARE AL DESEURILOR DE ELECTRONICE.
CONTINE MATERIALE DAUNATOARE MEDIULUI INCONJURATOR
CARE POT POLUA AERUL SI SOLUL IN CAZ DE SCURGERI.

NOTA: IN MOMENTUL IN CARE ACEST DISPOZITIV VA FI RECICLAT
VA RUGAM SA VERIFICATI DACA BATERIA NU ARE SCURGERI, SI
DACA DISPOZITIVUL A FOST DESCARCAT DE CURENT CORESPUNZATOR
DACA TOTUSI BATERIA ARE SCURGERI, IMPACHETATI DISPOZITIVUL
INTR-UN MATERIAL ETANS (PUNGA TIP ZIPLOCK, SAU CARE A FOST
FOARTE BINE LIPITA)




