
Manual de utilizareBratara inteligenta Q6S



4.Pornirea bratarii: Tineti mai mult de 3 secunde apasat pe butonul de 
meniu.

5.
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I. Mod de operare1. Faceți clic pe: Buton meniu2. Apăsați lung pe butonul de meniu pentru a accesa/iesi din interfata3. Vedeți schema de mai jos pentru butonul de meniu:Notiuni de baza
Buton de meniu

Oprire: Tineti apasat pe butonul de meniu pentru interfata de oprire
dupa care selectati "YES" si tineti lung apasat pe butonul de meniu 
pentru a opri bratara (vezi poza de mai jos).

De asemenea  in interfata  de oprire  vor  fi afisate  modelul , versiunea , si 

ultimele 4 numere ale Bluetooth ID.

Tineti  lung 
apasat 
pentru 
oprire



7.Incarcarea bratarii dureaza intre 1,5 - si 2 ore. Daca bratara nu va fi 
folosita mai mult de 2 saptamani, este bine ca o data pe luna sa se re-
incarce bratara pentru a nu deteriora bateria. 

6. In cazul in care bratara va arata pe simbolul bateriei o singura linie, 
se va pune la incarcat, pana cand simbolul va inceta sa mai clipeasca 
 (baterie incarcata). 

1.Pentru a putea folosi bratara, aplicatia "WearHealth" trebuie instalata
pe telefonul d-voastra, scanand unul din codurile QR de mai jos 

Google Play App IOS App Android App

II. Descarcarea aplicatie si conectarea

Cerintele minime pentru ca aplicatia sa functioneze sunt pentru Android 4.4 
sau mai nou, si pentru IOS 8.2 sau mai nou.
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III. Deconectarea de la aplicatie
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3.Conexiunea între brățară și aplicație:

Pasul 1: Deschideți Bluetooth-ul pe telefonul dvs.;

Pasul 2: Descărcați aplicația „WearHealth”; setati contul personal conform 
instrucțiunilor sau utilizați un cont terț pentru a vă autentifica;

Pasul 3: Deschideți interfața aplicației „WearHealth”; Dati clic pe „Conectare 
brățară” pe interfața „Opțiunile mele” pentru a căuta brățară dispozitive 
Bluetooth. Găsiți și faceți clic pe Bluetooth-ul corect pentru conexiune; 
Interfața brățării va afișa o pictogramă Bluetooth, după o conexiune de 
succes; brățara va sincroniza ora conform cu telefonul, precum și diverse 
date sportive. Dacă nu sunteți sigur cu privire la numele Bluetooth-ului, 
puteți trece la interfața de oprire(power off) pentru a vizualiza numele și 
adresa Bluetooth (o pictogramă Bluetooth nu va fi afișată pe brățară dacă nu 
este conectată la telefonul dvs.).

1. Deconectarea pentru telefoanele Android: Faceți clic pe „Deconectați 
brățara" de pe interfața de management a aplicației„ WearHealth ”.

2. Deconectarea pentru telefoanele IOS: După ce faceți clic pe „Deconectați 
conexiunea” de pe interfața de gestionare a aplicației „WearHealth”, 
accesați setările sistemului -> Bluetooth -> faceți clic pe semnul de 
exclamare din spatele numelui dispozitivului -> ignorați dispozitivul pentru a 
finaliza dezlegarea Bluetooth-ului .



Functii

IV. Interfetele principale de meniu

Calorii Distanta Mod Sport

 Alarma         Pornire/
Oprire

V. Descriere functii principale
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 Meniul 
principal

Pasi Puls

Somn Mesaje Gaseste 
telefonul

Cronometru

1.Meniul principal: Afișează timpul. Poate fi modificat atingând butonul de 
meniu  timp  de  2 secunde . Apăsați  scurt  butonul  de  meniu  pentru  a 
selecta  interfata  dorita , și apăsați  din nou butonul  de meniu  timp  de 2
secunde pentru a confirma după selectarea interfetei.

2. Contorizarea  pașilor : Poate înregistra  numărul  de pași  într-o zi. Pașii
vor reveni la zero la 00:00 din fiecare zi pentru a începe înregistrarea noii
zile.

3. Calorii: Poate înregistra caloriile consumate de tine într-o zi. 

4.Distanță : Poate afișa distanța acumulată  într-o zi (unitățile metrice sau
unitățile britanice pot fi configurate în aplicație conform cerințelor).

5. Frecvența cardiacă: frecvența cardiacă poate fi testată 1 secundă după
ce este comutat  la interfața  de ritm cardiac . Acesta  va vibra  și va afișa 
rezultatul testului.
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6. Mod sport: Comutați la interfața "Mod sport" și activați modul sport. După 
apăsarea îndelungată a butonului de meniu, veți ieși din funcție după ce 
faceți o a doua apăsare lungă. Modul sport afișează doar informațiile 
curente despre sport. Datele relevante despre sport nu vor fi salvate după 
ieșirea din funcție după o apăsare îndelungată.

7. Testarea somnului: Poate afișa durata totală a somnului pe timpul noptii. 
Durata testării somnului este de la 22:00 din ziua 1 până la 08:00 a 2-a zi.
Datele relevante pentru somn vor fi afișate după ora 08:00.

Notă: Datele de somn testate în orice altă perioadă decât durata de mai sus 
nu vor fi înregistrate.

8. Mesaje: Ultimele trei mesaje vor fi stocate. Apăsați lung pentru a vizualiza
aceste mesaje și ștergeți înregistrarea după vizualizarea lor.

9. Găsește telefonul: Apăsați-l lung pentru a intra în interfața „Găsiți
telefonul meu” (nu este permis să setați telefonul ca fiind mut și telefonul
trebuie să rămână conectat la brățară).

10. Cronometru: Apăsați-l lung pentru a intra în „Cronometru”. Apăsați scurt
o dată pentru a porni funcția și apoi apăsați-o din nou pentru a întrerupe
funcția. Apăsați-l lung pentru a ieși din funcție.

11. Fotografie la distanță: deschideți aplicația WearHealth pe smartphone. 
Găsiți funcția de agitare a camerei pentru a vă agita smartphone-ul și
controla fotografierea telefonului mobil. (Aplicația WearHealth este autorizată
să aibă permisiunea de fotografiere. Smartphone-ul dvs. va fi conectat la
brățară atunci când este utilizată funcția).



VI. Intrebari frecvente:
06

12. Îngrijire: Faceți clic pe „Îngrijire” din aplicația WearHealth pentru a intra 
în interfață. Faceți clic pe marcajul „+” din colțul din dreapta sus pentru a 
adăuga orice utilizator înregistrat al aplicației WearHealth. Puteți vizualiza 
datele despre sport, sănătate și condițiile de somn ale utilizatorului după
ce acesta sau ea vă adaugă ca prieten.

13. Memento: Puteți configura diverse mementouri, cum ar fi apeluri 
primite, SMS, ceasuri de alarmă, avertismente sedentare, întâlniri, luarea 
de medicamente și apă potabilă.

14. Iluminarea ecranului prin întoarcerea încheieturii: funcția de a activa 
sau dezactiva iluminarea ecranului prin rotirea încheieturii poate fi 
configurată pe aplicație. Ecranul de afișare se va aprinde automat prin 
întoarcerea încheieturii când verificați ora.

1. Nu puteți găsi brățara când incercati sincronizarea?

A: Vă rugăm să vă asigurați că Bluetooth-ul a fost activat pe smartphone și 
că versiunea sistemului de smartphone este corecta. Vă rugăm să vă 
asigurați că distanța dintre smartphone și brățară este de 0,5 m la 
împerechere. Raza de comunicare eficientă a Bluetooth-ului este de maxim  
10 m intre dispozitiv si telefon.

B. La împerechere, vă rugăm să vă asigurați că Bluetooth-ul nu este deja 
conectat conectat la alt dispozitiv. Puteți încerca o conexiune nouă după ce 
ați dezactivat orice alt dispozitiv împerecheat.



07

2. Uneori, Bluetooth-ul nu poate fi conectat.

C. Serviciile Bluetooth ale unor smartphone-uri pot functiona ocazional in
condiții anormale dupa o anumita perioada de timp. În general, se poate
stabili o conexiune normală prin pornirea și oprirea Bluetooth-ului sau
restabilirea conexiunii dintre smartphone și brățara.

3.Dispozitivul nu poate fi reîncărcat?

D. Selectați un încărcător adecvat. În general, pentru încărcarea brățării
trebuie selectat un încărcător de tensiune de 5V și curent de 0,5-1A.

4. Durata de viață a bateriei este scurtă, iar consumul de energie este
rapid?

E. Dacă modul sport este activat pe termen lung, funcțiile precum
monitorizarea continuă a ritmului cardiac sau iluminarea ecranului prin 
întoarcerea încheieturii, sau sunt activate mesajele și memento-uri cu ceas 
deșteptător, consumul de energie va fi crescut  si in acest fel va reduce 
timpul de functionare. Vă rugăm să dezactivați unele funcții cu un consum 
mare de energie, după caz, pentru a prelungi timpul de functionare.

Va
rugam nu folositi baterii externe, deoarece acestea avand o tensiune mica
nu vor incarca corespunzator dispozitivul, iar acesta nu va porni.

5. Nu reușește să măsoare rezultatele frecvenței cardiace?

F. Pentru purtarea obișnuită, se recomandă să-l purtați în partea superioara
a incheieturii (deasupra incheieturii). Nu acoperiți mana cu nici un articol de 
vestimentatie deoarece bratara nu va mai putea sa citeasca datele de pe 
senzor, nemaifiind in contact cu pielea. Senzorul trebuie să se lipească în 
mod corespunzător de piele, pentru ca exactitatea ritmului cardiac să nu fie 
afectată de o purtare liberă sau strânsă. Precizia testului poate fi afectată 
dacă pielea dvs. este relativ întunecată sau dacă aveți păr gros pe mână, sau tatuaje.
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