CEAS INTELIGENT SMARTWATCH W34

MANUAL DE UTILIZARE
Pametna ura združuje najsodobnejšo tehnologijo na dotik, številne funkcionalnosti pametnega telefona
ter uporabne aplikacije vedno na dosegu roke.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen
prihodnje uporabe.

PACHETUL CONȚINE
1x ceas inteligent w34
1x cablu USB
1x manual de utilizare
1x an garanție

SPECIFICAȚII TEHNICE
- denumirea produsului: Elegance smartwatch w34
- descriere: Smartwatch
- putere: baterie reîncărcabilă
- culoare: neagră, albă
- rezoluție: 240x240 pixeli
- durata de funcționare după o încărcare: 3-5 zile
- limbă: engleză, franceză, spaniolă, poloneză, portugheză, italiană, germană, cehă,
turcă, greacă, bahasa melayu, bahasa indonesia, olandeză, tieng viet, rusă
- Bluetooth: 4.0
- sistem: Android 4.4 & above; iOS8.0 & above
- Țara de origine: Zheijiang, China
- Cartelă SIM: nu
- Rezistență la apă: da (nu oferă rezistență în cazul scufundării, înotului și altor tipuri de
sporturi acvatice, este rezistent la stropiri accidentale, de ex. când vă spălați pe
mâini...)
- dimensiunea ecranului: 44x38x10,7 mm
- baterie: 210mAh
- curea: TPDIV
- carcasă: aluminiu
- Importator în Slovenia: PJU d.o.o.

FUNCȚIILE PRINCIPALE
- Bluetooth,
- pedometru,
- monitorizarea somnului (se activează automat în fiecare zi între 21:00 și 9:00),
- măsoară bătăile inimii,
- EKG,
- alarmă dacă stați prea mult așezat,
- ecran tactil,
- diferite teme pe ecran,
- ceas,

- sunet,
- volum,
- alarmă,
- cronometru,
- mod de economisire a energiei,
- funcția anti-lost (permite găsirea ceasului dacă acesta se află în raza bluetooth),
- transfer de date,
- recepționarea și terminarea apelurilor telefonice,
- citirea mesajelor,
- redarea muzicii.

APELURI
- apeluri: apelare Bluetooth, puteți vorbi direct de pe ceas
- agendă: salvează toate contactele din agenda telefonului (până la 400 contacte)
- istoricul apelurilor: salvează istoricul apelurilor din telefon
- SMS: salvează toate mesajele din telefon (nu este compatibil cu telefoanele iOS)
BLUETOOTH
Pur și simplu căutați dispozitivul la care doriți să vă conectați/deconectați.
PEDOMETRU
- Controlați pașii pe care îi faceți pe parcursul zilei, consumul de calorii și distanța parcursă. În
fiecare zi datele sunt stocate, la 00:00 se resetează.
- Glisați cu degetul în sus: on/off, istoricul (history) activităților se salvează pe telefon timp de 7
zile, setați obiectivele zilei (goal). Pentru calcule cât mai precise treceți și alte date, cum ar fi:
sex, înălțime, greutate.

MONITORIZAREA SOMNULUI
- Ceasul inteligent activează automat monitorizarea somnului la 21:00 și monitorizează somnul
până la 09:00. Monitorizează somnul și calitatea somnului.
- Glisați cu degetul în sus pentru mai multe opțiuni: status, on/off, istoric (history), date privind
somnul adânc sau agitat, instrucțiuni.

MĂSOARĂ BĂTĂILE INIMII
- Purtați ceasul pe încheietura mâinii nici prea strâns, nici prea lejer. Cea mai bună poziție a
ceasului: ecranul se află deasupra încheieturii.
- După 20 de secunde de măsurare, ceasul arată datele reale privind bătăile inimii.
- Glisați cu degetul în jos pe istoric (history), modul de măsurare unică și modul de măsurare
constantă, instrucțiuni.
- Datele privind pulsul normal: între 60-90 bătăi/min.

SEDENTARISM
Dacă stați prea mult pe scaun, ceasul vă amintește să vă ridicați și să vă plimbați.

MANEVRAREA PRIN MIȘCAREA MÂINILOR
Ridicați mâna în sus pentru a trece apelurile, alarma și deșteptătorul la modul silențios. Pentru
preluarea apelurilor, scuturați mâna.

ECRAN
Puteți alege unul dintre cele două tipuri de ecrane.

CEAS
Temele ceasului: sunt disponibile 4 teme diferite.

SUNET ȘI VOLUM
Puteți să selectați tonul apelurilor, să reglați nivelul volumului.

ALARMĂ
Puteți să setați până la 5 alarme sau deșteptătoare, apăsați și țineți apăsat degetul pe parametrii alarmei,
dacă doriți să o anulați .

CRONOMETRU
Apăsați icoana respectivă pentru a începe cronometrarea, apăsați încă o dată pentru a opri cronometrul.
Apăsați repetat pentru a vizualiza timpul cumulativ.

ECONOMISIREA BATERIEI
Puteți seta viteza ecranului și iluminarea de fundal.
FUNCȚIA ANTI-LOST
Apăsați „find phone” pentru activarea sunetului care vă va ajuta să găsiți ceasul pierdut. Când găsiți
telefonul, apăsați pe „End” pentru anularea sunetului.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
- Porniți ceasul apăsând lung pe butonul lateral.
- Apăsați scurt pentru a vă întoarce în poziția standby, apăsați și țineți apăsat butonul timp de 10
secunde pentru a reseta ceasul.
- Puteți să modificați meniurile glisând cu degetul pe ecranul tactil. Glisați la stânga pentru a trece
la următoarea pagină, dacă glisați la dreapta vă veți întoarce la pagina precedentă.
- Dacă doriți să vă întoarceți la pagina principală, glisați în sus/stânga/dreapta. Glisați de la stânga
la dreapta pentru a vă întoarce la pagina precedentă și de la dreapta la stânga pentru a confirma.
SETAREA LIMBII
- Porniți ceasul conform instrucțiunilor de mai sus.
- Apare lista cu limbile disponibile.
- Selectați limba dorită.
- Dacă doriți să schimbați limba, mergeți în meniu → Settings→Reset→ Reset.
- După resetarea ceasului, la următoarea pornire selectați limba dorită.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE
- Mufa de intrare pentru încărcare este standard de tip 5PIN și USB. Este compatibil cu
încărcătorul standard pentru telefon de 5V și USB computer.
- Pentru încărcarea ceasului inserați cablul de încărcare în portul standard 5PIN USB. Bateria se
încarcă complet în cca. 70 de minute.

CONECTAREA LA TELEFON
1. 1. Pentru a conecta ceasul la telefon, descărcați aplicația Fundo pe telefon, care vă permite să
vizualizați notificări, apeluri, să redați muzică și alte funcții pe ceas.
2. 2. După ce ați instalat aplicația Fundo pe telefon, activați Bluetooth și Fundo și confirmați
notificările care vor apărea pe ceas. Faceți clic pe „Mai multe” în colțul din dreapta, găsiți
„Urmăriți 5” și faceți clic din nou pe „conectare”. După această procedură, ceasul și telefonul
se conectează la Bluetooth 4.0.
3. Căutați Bluetooth pe ceas →selectați PORNIRE Bluetooth → faceți clic pe numele telefonului
dvs. → confirmați conexiunea de pe telefon → sunteți conectat cu succes la Bluetooth 3.0.
4. Ceasul poate funcționa complet numai atunci când Bluetooth 3.0 și 4.0 sunt conectate. Dacă
glisați în jos, puteți vedea pictograma Bluetooth, culoarea verde din partea de sus înseamnă că
Bluetooth 3.0 este conectat. Culoarea albastră de mai jos înseamnă că Bluetooth 4.0 este
conectat.

5. Procesul de conectare Bluetooth diferă în funcție de modelul și marca telefonului. Uneori,
conexiunea dintre telefon și ceas poate fi instabilă. În acest caz, repetați procesul de conectare sau
resetați ceasul la setările din fabrică. Dacă sistemul este încă oprit, vă rugăm să apăsați butonul de
ceas extern timp de 10 secunde pentru al porni.
Cu toate acestea, pe o versiune mai nouă a ceasului, descărcați aplicația M Active. Puteți face acest lucru
în două moduri, scanând codul QR situat în partea din spate a cutiei sau căutând aplicația M Active în
magazinul Play.
1. După descărcarea aplicației, activați Bluetooth și M Active, aveți grijă să activați locația,
notificările și toate permisiunile.
2. Dispozitiv→ Adăugați un dispozitiv și găsiți Watch6_LE, când telefonul îl detectează, faceți
clic pe el pentru a-l conecta. Unele telefoane Android au nevoie de GPS activat pentru a se
conecta cu succes.
3. Căutați Bluetooth pe ceas→ selectați PORNIRE Bluetooth→ faceți clic pe numele telefonului
dvs. → confirmați conexiunea de pe telefon→ sunteți conectat cu succes la Bluetooth 3.0.
4. Ceasul poate funcționa complet numai atunci când Bluetooth 3.0 și 4.0 sunt conectate. Dacă
glisați în jos, puteți vedea pictograma Bluetooth, culoarea verde din partea de sus înseamnă că
Bluetooth 3.0 este conectat. Culoarea albastră de mai jos înseamnă că Bluetooth 4.0 este
conectat.
5. Procesul de conectare Bluetooth diferă în funcție de modelul și marca telefonului. Uneori,
conexiunea dintre telefon și ceas poate fi instabilă. În acest caz, repetați procesul de conectare sau
resetați ceasul la setările din fabrică. Dacă sistemul este încă oprit, vă rugăm să apăsați butonul
extern al ceasului timp de 10 secunde pentru a-l porni.

SETAREA NOTIFICĂRILOR
Accesați setările telefonului → Aplicații → Fundo / M Activ → Notificări→confirmați primirea tuturor
notificărilor → Setări notificări în aplicație → Notification Push - activați »on background run
premission«.
Notificare: asigurați-vă că toate aplicațiile în care doriți să primiți notificări sunt activate.

ACTUALIZAREA PROGRAMELOR INFORMATICE
În conexiunea Bluetooth, faceți click pe Fundo / M Active, faceți clic pe „mai multe” în colțul din
dreapta jos, faceți clic pe „Actualizare firmware” și dacă este disponibilă o nouă actualizare, va dura 35 minute. După actualizare, ceasul se va porni automat și se va conecta la dispozitiv. Vă rugăm să
dezactivați Bluetooth și apoi să vă reconectați.

AVERTIZARE
- Nu expuneți ceasul la sursele de căldură.
- Evitați căderea sau lovirea ceasului.
- Nu expuneți ceasul la apă pentru un timp îndelungat, ceasul nu este conceput pentru înot,
scufundări și alte activități sportive acvatice, poate fi ținut pe mână când vă spălați pe mâini...

- Dacă observați vreun defect din fabrică, nu folosiți produsul.

