
Manual utilizare  
Smartwatch TKY-L9 

 
 
Continut cutie: 1 manual utilizare, 1 ceas, 1 cablu incarcare. 
 
Atentionare: Acest produs suporta nivel de protective IP 54 (rezistent la stropi                 
             accidentali). 

 Nu-l utilizați când faceti un duș fierbinte / baie sau saună, vaporii vor pătrunde în dispozitiv, 
deteriorând componentele periferice. Toate acestea depășesc domeniul de aplicare al garanției. 
 
 

 

 



Instructiuni utilizare: 

Buton pornire: apăsați lung pentru a porni / opri dispozitivul, apăsați scurt pentru a porni / opri 

ecranul; apăsați scurt în interfața de operare pentru a reveni la pagina principală. 

Lanternă: Porniți / opriți lumina. 

Instrucțiuni de atingere: atingeți ecranul pentru a selecta și accesa un meniu, glisați la dreapta 

pentru a reveni. In ecranul principal glisați în jos în bara de stare; glisați direct în centrul de 

notificare; glisați la stânga pentru a accesa meniul principal. 
 

 
 

Instructiuni incarcare: acest produs foloseste incarcarea magnetica. Puneți pinii de încărcare pe 

partea din spate a pinilor de încărcare a dispozitivului, acesta se va încărca automat. De obicei 

durează 2 ore până la încărcarea completă, timpul de așteptare al dispozitivului de până la 30 de 

zile, 5-10 zile pentru lucru.  

 

 Atenție: Nu atingeti cablul magnetic de încărcare de parti metalice, materialul conductor poate 

provoca scurtcircuit. 
 



 

 
 
 
Pentru a conecta ceasul la telefon, descarcati aplicatia “Fundo” utilizand una din cele 2 
metode de mai jos: 

1) Android/iOS: Scanati codul QR de mai jos: 
2) Android:  cautati si descarcati “Fundo” din Google Play; 
3) iOS: cautati si descarcati “Fundo” din App Store; 
 

 
 
          



 

După instalare, porniți Bluetooth-ul si GPS-ul și aplicația Fundo, confirmați notificările și toate 

celelalte permisiuni pe care FunDo le solicită, verificati daca sunt sunt activate și completați 

informațiile personale. Atingeți „Adăugați dispozitiv”, căutați dispozitivul „L9XXX” (porniți GPS-ul în 

telefonul inteligent înainte de legare) și atingeți „conectare”. 
 

 

Optiuni principale:   
● Limba/Timp/Data：Se vor sincroniza automat in momentul in care ceasul este conectat la 
aplicatie; 
● Interfata standby: Pentru mai multe interfete, tineti apasat minim 2 secunde pe ecranul principal, 
apoi alegeti interfata dorita. 
 
Setari: 
About: La “about” se va afisa adresa de MAC al Bluetooth-ului. 
QR code: Scanati pentru a descarca aplicatia FunDo. 
Reset: Resetati ceasul. 

● Notificari: sincronizati toate notificările telefonului, cum ar fi Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail 

etc., dacă doriți să afișați notificările cu conținut, trebuie să configurați pentru a afișa detaliile funcției 

de notificare Facebook și WhatsApp în aplicațiile din telefon, se pot afișa cele mai recente 5 

notificări, puteți citi detaliile, glisați pentru a citi mesajul următor. Acesta va vibra pentru apelurile și 

mesajele primite. Apăsați butonul „Home” pentru a opri vibrația. 
 

● Activitate: Se afișează datele de sănătate, inclusiv pașii, kilometri, caloriile, și vor fi salvate la ora 

24 în fiecare seară, apoi resetate la 0 în ziua următoare. În istoric puteți găsi toate datele salvate în 

aplicatie. 
 

● Exercitii: Selectați un mod sport pentru a vă înregistra antrenamentul. Se va întrerupe când apăsați 

butonul de alimentare, apoi puteți alege să salvați, să ștergeți sau să continuați măsurarea. Va 

înregistra calorii și ritmul cardiac în toate modurile, puteți verifica detaliile glisând pe ecran. 
 

● Sanatate：Atingeți pentru a accesa meniul, >> ritm cardiac, tensiune arterială, oxigen din sânge și 

SPO2H, glisați în jos pentru a verifica istoricul. 
 



Puls : Așteptați 2 secunde pentru a începe măsurarea și a înregistra datele despre ritmul cardiac 

prin scanarea suprafeței capilare a pielii cu zenzorul de lumina, glisați către alte meniuri pentru a 

opri măsurarea. În mod normal, vor fi 60-90 bpm, sportivii profesioniști pot avea mai puțin de 60 

bpm. Când faceți exerciții fizice intense, data poate ajunge până la 200 bpm. Continuați exercitiile  

pentru a creste performantele inimii și plămânilor. 
 

● Tensiune arteriala: Când monitorizați, vă rugăm să puneți mâinile pe o suprafata plana, datele vor 

apărea după câteva secunde. Presiunea sângelui tinde să crească odată cu înaintarea în vârstă, iar 

femeile au tensiune arterială mai mică decât bărbații. 

●EKG: Combinația dintre ritmul cardiac și tehnologia electrocardiogramei durează aproximativ 

câteva secunde pentru a produce datele. Când măsurarea este finalizată, va apărea interfața „To 

APP”. Electrocardiograma este salvată pe telefonul mobil in aplicatia „Fundo”, care poate fi partajat 

cu alte persoane pentru referință. 
 

Oxigenul din sange：SPO2H, este procentul de oxigen din sânge, rata normală este de 94-99%. 
 

● Monitorizare somn: Ceasul inteligent îl va porni automat de la ora 22:00 până la ora 20:00. Puteți 

verifica detaliile privind calitatea somnului conectând aplicațiile din telefon 
 

● Stopwatch: Apăsați Start și întrerupeți, apăsați din nou pentru oprire 
● Control muzica de la distanta: Redați muzica pe partea telefonului, controlul din partea ceasului. 
● Mai multe: 

Alarma:  Setați mai multe ceasuri de alarmă prin intermediul aplicației din telefon. 
 
Reminder sedentarism: Setarea unei alarme pentru a va anunta cand ati stat pe scaun prea mult. 
Gasire telefon: Apasati pe “Find Phone”, si telefonul va emite un sunet specific. 
Aprindere ecran la ridicarea mainii：Dupa activarea optiunii, ecranul ceasului se va aprinde 
automat in momentul in care se ridica mana pe care este pus ceasul. 
Setare unitati de masura：Metric sau Britanic。 

Transmitere date: Toate datele vor fi salvate în dispozitiv. Indiferent de pedometru, ritm cardiac, 

calitatea somnului și modul multi-sport, toate datele pot fi transmise către APP din telefon. 
 
                                  
 



Garantie: 

Atenţie! Produsele rezistente la apă Ip54 nu sunt submersibilie și nu trebuie introduse în apă. Acestea pot fi 
stropite și udate maxim cu un jet de apă, însă nu ţinute sub apă, în duș sau aburi.  
De asemenea, dupa ce este udat nu utilizaţi imediat butoanele.  
Cel mai rapid mod de a rezolva problemele este să ne transmiteţi un e-mail. Dacă totuși doriţi să ne contactaţi 
telefonic pentru problemele referitoare la service, o puteţi face la numărul de telefon 031.110.0280.  
Poza este obligatorie în procesul de diagnosticare pentru a ne putea da seama exact unde este problema! 
Pentru orice nelămurire sau problemă de service, configurare și retur vă rugăm să folosiţi numărul de telefon: 
031.110.0280 (Luni-Vineri 09:00 - 17:30) sau adresa de e-mail: contact@xkids.ro -  
Seria și numărul facturii de achiziţie.  
 
Info Service și Garanţie  
www.xkids.ro contact@xkids.ro 031.110.0280  
Vă mulţumim pentru încrederea acordată!  
Program call center: Luni - Vineri: 09:00 - 17:30 031.110.0280 
 
 

 
 


