
Instructiuni  de utilizare

   Vă rugăm să retineti că acest dispozitiv nu este atestat medical, si nu va recomandam sa luati ca baza, rezultatele 

      măsurătorilor efectuate cu acest dispozitiv.
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Descărcaţi aplicaţia

Pentru ca smartphone-ul dvs. să funcţioneze corect, trebuie sincronizat cu o 
aplicaţie. Aplicaţia poate fi obţinută prin scanarea codului QR adiacent sau prin 
căutarea acestuia în Google Play sau App Store.
Aplicaţia se numeste  „ ”.Da Fit

Prezentarea ceasului inteligent

  Butonul de pornire

Senzor

  Atingeţi afișajul
   Contacte de încărcare

  Difuzor

Microfon

Notă: Pentru a porni ceasul, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de pornire.

Ceasul este încărcat și activat

Conectaţi ceasul inteligent

Acest ceas este un ceas dual Bluetooth, dacă doriţi să utilizaţi ceasul în mod 
corespunzător, trebuie să îl conectaţi la Bluetooth.
1.Conexiune aplicaţie (pentru transfer de date)
Deschideţi aplicaţia și faceţi clic pe „Binding Watch” pentru a găsi ceasul la 
care trebuie să vă conectaţi. Dacă există mai multe dispozitive în apropiere, vă 
rugăm să filtraţi în funcţie de adresa MAC a ceasului, conexiunea va funcţiona 
după cum urmează:

2: Conexiune telefon mobil (pentru apeluri)
1) Porniţi interfata audio a ceasului: glisaţi în jos pe interfaţa principală a ceasului, 
intraţi în centrul de control, atingeţi pictograma interfetei audio, activaţi conexiunea 
audio așa cum se arată in figura alaturata:

2) Accesaţi pagina de căutare Bluetooth a telefonului mobil, găsiţi și conectaţi 
manualul, conexiunea este corecta daca apare așa cum se arată în figura de mai jos:

Ceasul trebuie încărcat înainte de a putea  utilizat pentru prima dată.
Conectati pe spatele ceasului cablul de încărcare cu contact magnetic, si celălalt 

capăt al cablului de încărcare la încărcătorul USB de retea cu tensiune de 5V 
si intensitate intre 1 - 2 Amperi.
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Dacă ceasul este conectat la telefon, îl puteţi utiliza pentru a forma numarul, sau pentru a răspunde la apeluri de 
pe ceas. De asemenea, puteţi vizualiza istoricul apelurilor ceasului. Când utilizaţi funcţia de apel, trebuie să vă 
asiguraţi că ceasul este conectat la telefon.

Introducere în funcţia de apel

După ce ceasul este conectat cu succes, de fiecare dată când deschideti ceasul, acesta se va conecta automat 
la telefon, și datele se vor sincroniza prin glisarea în jos a paginii cu datele dumneavoastra.

Setare interfata principala

Interfata pasi

Interfata mesaje

Atingeti Schimbati

Glisati spre stanga

Glisati spre dreapta

Glisati in sus Glisati in jos

Glisati spre stanga

Ghid de utilizare Smartwatch

NOTA: Faceţi clic pe pictograma pentru a trece direct la funcţia corespunzătoare, faceţi clic pe pictograma 
ceasului din mijloc pentru a trece direct la pagina tabelului.

Interfata principala
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Introducere în funcţiile ceasului

Precauţii
1. Nu utilizati o tensiune de încărcare mai mare de 5 V, curent de încărcare mai mare de 2A, timp de încărcare 2-3 ore.
2. Nu stropiti ceasul cu jet de apa (sau sub robinet cand va spalati).
3. Acest produs nu este atestat medical, datele de măsurare sunt doar pentru referintă.

Interfata audio player
Când este conectat, ceasul poate 
co nt ro l a  p l aye r u l  m u z i c a l  a l 
telefonului

Interfata meniu pasi
Ceasul înregistrează și afișează 
numărul de pași parcurși pe zi, 
caloriile arse și kilometrii parcursi. 
Analize mai detaliate și înregistrări 
de date pot fi vizualizate in aplicatie.

Interfata meniu somn
Ceasul dvs. poate înregistra și afișa 
d u rat a  to t a l ă  a  s o m n u l u i  p e 
parcursul noptii, precum și durata 
somnului profund și ușor. Analize 
mai detaliate și înregistrări de date 
pot fi vizualizate in aplicatie.

Interfata meniu puls
Ceasul este capabil să înregistreze 
și să afișeze ritmul cardiac pe 
parcursul a 24 de ore. Faceţi clic pe 
interfata meniului, pentru a măsura 
ritmul cardiac curent. Analize mai 
detaliate și înregistrări de date pot 
fi vizualizate in aplicatie.

Interfata meniu 
tensiune arteriala(TA)
Faceţi clic pe interfaţa meniului 
pentru a măsura valoarea curentă a 
tensiunii arteriale. Analize mai 
detaliate și înregistrări de date pot 
fi vizualizate in aplicatie.

Interfata meniu control 
camera telefon
Când telefonul este conectat, 
c e a s u l  p o a t e  fi  f o l o s i t  c a 
t e l e co m a n d ă  p e n t r u  c a m e ra 
telefonului. Când porniţi camera pe 
telefon, puteţi atinge interfata de 
control a camerei pentru a declanșa 
camera telefonului.

Interfata meniu Oxigen
Dati clic pe interfaţa oxigenului 
pentru a măsura valoarea curentă a 
oxigenului. Analize mai detaliate și 
înregistrări de date pot fi vizualizate in 
aplicatie

Interfata meniu Vreme
Pagina meteo arată vremea actuală, 
informaţii despre calitatea aerului și 
condiţiile de mâine. Informaţiile 
d e s p r e  v r e m e  t r e b u i e  s ă  fi e 
sincronizate cu aplicatia înainte ca 
datele să poată fi obţinute, iar 
informaţiile despre vreme nu pot fi 
actualizate dacă nu sunt conectate 

Interfata meniu 
antrenamente
Puteţi alege dintre 8 tipuri de 
antrenamente, inclusiv mers pe jos, 
alergare, ciclism, baschet, fotbal, 
badminton, sărituri, înot. Analize 
mai detaliate și înregistrări de date 
pot fi vizualizate in aplicatie.

Interfata meniu 
mesaje
Ceasul poate primi notificări tim 
“push” direct pe ecran, și poate activa 
și dezactiva elementele push din 
aplicatie.

Interfata  meniu setari 
ceas
Alte funcţii ale ceasului includ: 
c ro n o m e t r u,  ce a s  c u  a l a r m ă , 
t e m p o r i z a t o r ,  r e g l a r e  a 
luminozităţii, comutator de vibraţii, 
mod “Nu deranjaţi”, mod “Cinema”, 
resetare fabrică, Stop, etc.

Interfata principala 
(standby)
Apăsaţi și menţineţi apăsată pagina de meniu, 
mergeţi la meniul de schimbare model 
interfata, glisati stânga și dreapta pentru a 
schimba interfata ceasului(fata afisata in modul 
stand-by), faceţi clic pe confirmare. De 
asemenea, puteţi alege să schimbati fata de 
ceas direct din aplicatie.
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