
  
   

   
  

  
  

  
  

Bratara smartfit M4 
Manual de
utilizare

Va rugam ca inainte de prima utilizare sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare



    

  

 

 

   

 

 

 
      

      
     

     

       
     

      
     

INCARCAREA SE VA FACE ASEZAND DISPOZITIVUL PE 
INCARCATORUL CU CONTACTE, APOI CONECTAREA 
INCARCATORULUI LA UN DISPOZITIV USB (PUTERE 
NOMINALA DE 5V SI 1 AMPER)

INCARCARE DISPOZITIV

 

SENZOR PULS

CONTACTE INCARCARE

BRATARA SILICON

ZONA ATINGERE (TOUCH AREA)

AFISAJ COLOR

PREZENTARE PRODUS



 INSTALAREA APLICATIEI
Instalarea aplicatiei se face prin scanarea codului QR corespunzator cu 
sistemul de operare al telefonului (Android sau IOS), sau prin descarcarea ei 
de pe Google Store sau App Store (Flagfit 2.0) 

Google PLAY   IOS

Pentru ca aplicatia sa functioneze,  telefonul dumneavoastra trebuie sa ruleze 
versiunea de Android 4.4 si IOS 8.0.(sau versiunile imediat superioare) 
De asemenea versiunea de Bluetooth suportata trebuie sa fie 4.0. 

  FUNCTII PRINCIPALE

In interfata principala puteti schimba daca doriti tema afisata (acest model 
suporta 5 modele)



           
  

            
       

 
           
      

In aceasta interfata, veti putea vedea datele culese de catre bratara 
cu privire la bataile pe minut (puls).

MONITORIZARE PULS

In aceste interfete, veti putea vedea datele culese de catre bratara cu 
privire la pasii parcursi, distanta, si caloriile arse.

PEDOMETRU/DISTANTA/CALORII

 



 

   

           
      

In aceasta interfata, veti putea vedea datele culese de catre bratara 
cu privire la presiunea arteriala.

  

           
    

    

In aceasta interfata, veti putea vedea datele culese de catre bratara 
cu privire la nivelul de oxigen in sange.

MONITORIZARE PRESIUNE ARTERIALA

MONITORIZARE NIVEL OXIGEN IN SANGE



      

           
       
           
       

            
       

Apasati lung pe zona touch sub display, pentru a accesa diferitele moduri 
SPORT: Alergare, mers cu bicicleta, badminton, etc.  

              
    

Pentru a schimba intre moduri se apasa scurt pe zona de atingere de sub 
display, iar pentru accesarea interfetei se va tine apasat lung. Pentru a 
iesi se va tine la fel apasat lung.

MODURI SPORT MULTIPLE

INTERFATA NOTIFICARI/MESAJE

           
       

In aceasta interfata, veti putea vedea mesajele tip PUSH sau SMS.



 ALTE FUNCTII
                     
        

In aceasta inter fata, veti putea vedea alte functii disponibile utilizatorului, 
cum ar fi: Find me, Info, Reset, etc.

             
             

   
               

          
           

 

               
          

          
  

               
          

          
   

             
        

            
         

            
          

        

            
          

         
               

    
               

     
               

 

Functia " Lighteness" va ajuta la reglarea intensitatii 
luminozitatii ecranului.

Se va selecta interfata, apoi se va tine lung apasat pe zona touch de sub 
display pentru a inchide dispozitivul.

            
          

        

Functia "Find me" va ajuta sa cautati telefonul in caz ca nu stiti unde l-ati 
lasat. La activarea acestei functii telefonul va emite un sunet specif ic.
Functia "Info" va arata adresa "Bluetooth" (ultimele 4 numere) precum 
si versiunea .

Functia "Reset" va ajuta sa resetati dispozitivul la setarile din fabrica in 
caz ca dispozitivul este blocat(nu mai este sincronizat cu telefonul/aplicatia) 
Functia "Off" este functia de inchidere(Shut down) a dispozitivului.

In interfata "Function" (se tine apasat lung pentru a intra in interfata, 
dupa care se apasa scurt pentru a trece prin meniuri) veti regasi celelalte 
functii importante pentru controlul dispozitivului.



FUNCTII TIP "REMINDER"

           
            

 

          
           

   

 
    

   

(se tine apasat lung
 apasa scurt pentru a

pentru
 trece

 a
prin

intra in 
meniuri)

               
    

 
    

               
    

             
          

        
  

Functiile "Reminder"
interfete, dupa care se

Acest set de functii, va pun la dispozitie o serie de optiuni folositoare 
cum ar fi avertizare apel, atentionare timp de sedere indelungat, 
alarma, mesaje tip "push"(Facebook, Twitter, Whatsapp) SMS, nivel 
baterie scazuta, etc.

                 
             

          
            

    

             
             

          
           

     

F unctia " Sleep monitoring" se va activa automat in momentul in care bratara 
nu va mai detecta miscare timp indelungat, si va culege datele automat pentru 
somn adanc/somn usor. Datele culese vor fi valabile direct in aplicatie.
ATENTIONARE: Pentru ca datele din timpul somnului sa poata fi culese, 
bratara trebuie purtata pe timpul noptii. 
 

  PRECAUTII: 
       Folositi un alimentator care sa aiba tensiunea  de 5V si 1 Amper. 
Nu este recomandata folosirea unui alimentator cu 2 tensiuni la iesire, sau  
alimentatoare pentru produsele Apple, chiar daca au tensiunea corecta. 
Nu puneti dispozitivul la incarcat daca acesta a fost udat (este interzisa 
purtarea bratarii la dus, baie, sau innot). 
Pentru masurarea tensiunii arteriale (blood pressure) subiectul trebuie  
sa stea in pozitia sezut, cu mana pe care se afla bratara tinuta la nivelul 
inimii(cotul asezat pe un suport langa corp). 

            
       

             
       

Testele efectuate cu acest ceas, nu vor fi luate ca referinte pentru situatiile 
medicale, deoarece aceste nu sunt dispozitive atestate medical! 
  Daca mesajele tip "push" sau SMS nu sunt afisate de catre ceas, asigurati-
va ca sunt efectuate permisiunile in managementul telefonului.


