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Manual de utilizare

Smartwatch

 Va rugam sa incarcati ceasul complet inainte de prima utilizare! 

Continut pachet: un ceas, o curea, un manual de utilizare, un cablu alimentare.

1



 Tel. dep. tehnic: 0770.137.131contact@xkids.rowww.xkids.ro

2

1. Descarcarea si asocierea aplicatiei

2. Instructiuni de incarcare

• Acest smartwatch foloseste incarcarea magnetica.

3. Instructiuni pornire ceas

• Buton lateral
Buton lateral 

pornire/oprire

• Gesturi ecran tactil

• Pentru a conecta ceasul la aplicatia “FitCloudPro”, aceasta 
trebuie mai intai descarcata prin scanarea codului QR 
alaturat sau prin cautarea directa a aplicatiei in Google Play 
Store (Android) sau App Store (Iphone).

Conectati pinii de incarcare ai cablului USB la partea din spate a pinilor 
de incarcare ai smartwatch-ului. Acesta se va incarca automat, suporta 
incarcator 5V-1A iar o incarcare completa dureaza aproximativ 2 ore.

Observatie: 
Intre cele doua puncte de incarcare nu trebuie introdus un obiect conductiv, acest lucru va duce la 
circuitare.

Tineti apasat butonul lateral pentru a porni/opri 
dispozitivul. Cand ceasul este deschis, apasati scurt 
butonul pentru a aprinde/stinge ecranul ceasului.

Glisati dreapta / stanga / sus / jos pentru a naviga in meniul principal.
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• Schimbare interfata ceas

4. Optiunile principale 

• Standby dial interface

• Bara status 

Tineti apasat pe ecran si vor aparea modelele de interfata, alegeti interfata cea care vi se potriveste.

Glisati spre dreapta catre interfata meniului, glisati in sus/jos/stanga/dreapta pentru a vizualiza pictogramele 
cu functii.
- Glisati in jos pentru a accesa meniul: Starea conexiunii Bluetooth, comenzi rapide, capacitatea bateriei, 
reglarea luminozitatii.
- Glisati la stanga pentru a vizualiza functiile pasi, meteo, ritm cardiac, inregistrare somn, comanda rapida.
- Glisati in sus pentru a intra in interfata de informatii.
- Tineti apasata interfata de apelare in asteptare pentru a selecta cadrane, aceasta va fi setata cu succes dupa 
ce tineti apasata selectia.

Glisati in jos pentru a accesa bara de status, va arata 
Bluetooth-ul, bateria, ora, etc.

12 - 03 Mon

• Mesaje de tip “push”

Glisati in sus pe interfata principala (interfata cu mesaj push, ceasul trebuie sa fie conectat cu aplicatia 
mobila). Dupa activarea permisiunii de notificare, mesajele noi primite in bara de notificare a telefonului vor fi 
trimise si catre ceas. Pot fi salvate in total 15 mesaje. Dupa stocarea celor 15 mesaje, mesajele primite vor fi 
suprascrise peste mesajele primite anterior.

• Control muzica prin Bluetooth

Dupa ce ati conectat ceasul cu aplicatia mobila, porniti player-ul muzical al telefonului si veti putea controla 
muzica au ajutorul ceasului inteligent.
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• Glisare in jos din meniul principal

2 optiuni principale
Pictograma arata starea conexiunii Bluetooth, capacitatea bateriei.

- Faceti click pe prima pictograma pentru a activa /dezactiva economisirea energiei
- Faceti click pe functia pictograma pentru a seta functia de comanda rapida (Afisare ecran, selectare limba, 
intensitate vibratii, stil meniu, cod QR, despre).
- Faceti click pe “Cod QR”, scanati-l pentru a descarca aplicatia.
- Faceti click pe pictograma “Gasiti telefonul” pentru functia de cautare a telefonului (Trebuie sa fie conectat 
cu aplicatia mobila).
- Faceti click pe pictograma pentru a activa sau dezactiva “Modul Nu deranjati”.
- Faceti click pe pictograma “Brightness” pentru a regla luminozitatea ecranului.

• Monitorizare puls
Ceasul trebuie sa fie pe incheietura mainii stangi. Testul de 
masurare dureaza 45 secunde. indicatorul ritmului cardiac se stinge 
dupa 3 secunde dupa terminarea testului.

• Pedometru

Aceasta functie este activata automat iar interfata afiseaza numarul curent de pasi pe ceas.

• Monitorizare somn

Perioadele de monitorizare a somnului: 21:00 - 09:00 ziua urmatoare. Datele privind 
monitorizarea calitatii somnului pot fi sincronizate cu aplicatia mobila.

• Modul sport (plimbare, jogging, alpinism, baschet, badminton)

Selectati modul sport corespunzator, faceti clik pe ecran si asteptati sa intra in modul sport ales. Glisati ecranul 
spre dreapta pentru a ajunge la sfarsitul interfetei modului sport. Faceti click pe “   “ pentru a opri actiunea si 
a salva datele.
Cand distanta este mai mare de 200 de metri sau timpul de antrenament este mai mare de 5 minute ,atunci 
puteti salva datele. Daca timpul si distanta sunt mai mici fata de valorile indicate mai sus, atunci va aparea 
unmesaj cum ca datele nu pot fi salvate.

• Monitorizare tensiune arteriala
Ceasul trebuie sa fie pe incheietura mainii stangi. Intrati in meniul 
de oxigen in sange si incepeti sa masurati tensiunea arteriala.

• Cantitatea de oxigen din sange
Ceasul trebuie sa fie pe incheietura mainii stangi. Intrati in meniul 
de oxigen in sange si incepeti sa masurati valoarea oxigenului din 
sange.

• ECG (Electrocardiograma)
Ceasul trebuie sa fie pe incheietura mainii stangi. Intrati in meniul 
ECG si incepeti sa masurati electrocardiograma.

Acest dispozitiv nu este atestat medical. Datele citite de catre acest dispozitiv au caracter doar 
informativ. Valorile pot oscila cu pana la 10-15% fata de dispozitivele medicale.
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Nu utilizati ceasul atunci cand faceti dus/baie/sauna. Vaporii vor patrunde in dispozitiv, 
deteriorand componentele ceasului. Acest lucru va duce la pierderea garantiei.
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• Cronometru

Faceti click pe cronometru pentru a intra in interfatade cronometrare, faceti click pe 
pictograma “Start” pentru a incepe cronometrarea si faceti click din nou pe pictograma 
pentru a intrerupe. Glisati spre dreapta pe ecran pentru a iesi, apoi introduceti din nou 
cronometrul. Ora anterioara este stearsa si repornita.

• Cautare telefon

Dupa ce ceasul este conectat cu aplicatia telefonului, faceti click pe ceas pentru a gasi telefonul. Acesta va 
vibra sau va suna.

• Reminder sedentarism
Acest mod este dezactivat in mod implicit. Dupa conectarea ceasului la aplicatia mobila, aceasta functie se 
poate activa sau dezactiva.

< Timer

00:59:55

• Iluminare la ridicarea mainii
Acest mod este dezactivat in mod implicit. Dupa conectarea ceasului la aplicatia mobila, aceasta functie se 
poate activa sau dezactiva.

• Selectare limba 
Apasati pentru a schimba limba.

• Stil meniu
Apasati pentru a schimba stilul de afisare al meniului. 

• Cod QR
Scanati codul QR pentru a descarca aplicatia mobila.

• Vibratii
Apasati pentru a regla intensitatea vibratiilor.

• Conectarea prin Bluetooth

Statusul aplicatiei atunci cand aceasta nu este legata cu ceasul.

Dupa ce ati activat aplicatia, accesati “Dispozitiv” > Adaugati un dispozitiv > Click Start > Click pe 
numele dispozitivului de ceas pentru a conecta ceasul cu aplicatia mobila.

Statusul aplicatiei atunci cand aceasta este legata cu ceasul.

Dupa ce ceasul si aplicatia telefonului sunt sincronizate cu succes, faceti click pentru a sincroniza ceasul 
inteligent cu ora telefonului. 
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• Sincronizare date

Dupa ce ceasul si aplicatia sunt conectate intre ele cu succes, datele culese de catre ceas pot fi sincronizate 
cu aplicatia mobila.

• Notificari primire apeluri

Aceasta functie trebuie activata in aplicatia mobila. Cand telefonul primeste apel, ceasul se va lumina si va 
vibra.

• Notificari SMS

Activati notificarea prin SMS in aplicatia mobila. Cand telefonul mobil primeste unul sau mai multe SMS-uri, 
ceasul va primi una sau mai multe notificari de memento SMS in acelasi timp.

• Alte notificari

Activati notificarile corespunzatoare in setarile aplicatiilor personale. Atunci cand una telefonul mobil 
primeste una sau mai multe notificari, ceasul va primi de asemenea notificarile respective.

• Notificare de a bea apa

Setati perioada de timp si frecventa (minute) de la “Start”la “Sfarsit”. Faceti click pentru a introduce “Repetare” si 
pentru a seta data memento-ului de a bea apa (saptamanal). Bifati “Mento de baut” si salvati. Cand soseste ora 
de reamintire de a bea apa, ceasul va vibra si va afisa o pictograma pentru apa.

• Notificare alarma

Faceti click pe “Memento alarma” si setati ora “Adaugare alarma”, cand soseste ora alarmei, ceasul va solicita: 
pictograma si ora alarmei si vibreaza de 6 ori.

• Upgradare soft

Este detectata automata versiunea softului. Daca se gaseste o versiune mai recenta, atunci ceasul va va 
solicita sa faceti upgradare la cea mai recenta versiune.

5. Intrebari frecvente

Va rugam sa evitati expunerea dispozitivului la temperaturi extreme, cum ar fi inghet sau supraincalzire pentru o 
perioada lunga de timp.

• De ce sa nu porti ceasul atunci cand faci un dus fierbinte?
Temperatura apei este destul de fierbinte, ceea ce genereaza o multime de vapori de apa, iar vaporii de apa 
vor patrunde usor in ceas. Cand temperatura va scadea, se vor forma picaturi si vor provoca scurtcircuit in 
interiorul ceasului.

• Dispozitivul nu se deschide/ nu se incarca?
Este posibil ca in timpul transportului, ceasul sa fie bruscat iar placa bateriei sa fi intrat in autoprotectie. Ceasul 
isi va reveni atunci cand il conectati pentru incarcare. Daca bateria este mult prea descarcata  sau ceasul nu a 
fost folosit mult timp si nu se va porni, conectati cablul de incarcare pentru a se incarca mai mult de o 
jumatate de ora.
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6. Garantia produselor

 In baza legislatiei UE si a Legii 449/2003 acordam cumparatorului o garantie legala de conformitate de 2 
ani si dreptul de a anula si returna comanda in termen de 14 zile de la primirea comenzii, indiferent de motiv 
si fara nicio justificare.
  In cazul persoanelor juridice (acestea nu au calitate de consumator) perioada de garantie este de 12 
luni. In cazul in care produsul nu este disponibil pe stoc, iar consumatorul nu doreste inlocuirea produsului 
defect cu un alt produs, Xkids.ro va rambursa cumparatorului contravaloarea produsului, in termen de maxim 
14 zile calendaristice de la data primirii cererii scrise prin email si a produsului in cauza. Daca produsele pe 
care le-ati cumparat se dovedesc a fi defecte, noi  le vom inlocui. Nu fac obiectul garantiei produsele care 
prezinta defecte fizice precum: lovituri, crapaturi, ciobiri, componente/piese arse sau rupte, etichete sau sigilii 
de garantie deteriorate, indepartate sau modificate, produsele utilizate in conditii neadecvate (tensiuni de 
alimentare necorespunzatoare, supunerea la variatii mari de temperatura si presiune, socuri mecanice, 
manipulare incorecta, prize fara impamantare, patrunderea de lichide, metale sau alte substante in interiorul 
echipamentelor, interventia mecanica sau plastica asupra produselor, conectarea sau deconectarea 
anumitelor componente in timpul functionarii echipamentelor).


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

