SMART WATCH TIMEZY

MANUAL DE UTILIZARE
Ceasul inteligent Timezy, elegant și sportiv, este o clasă proprie! Oferă peste 100 de
caracteristici care vă vor impresiona. Ceasul inteligent permite conexiunea wireless Bluetooth,
acționează ca un podometru și vă permite să vă conectați la mai multe tipuri de smartphoneuri.
Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare anexate și păstrați-le pentru
utilizare ulterioară.
CONTINUTUL PACHETULUI
1x ceasul inteligent Timezy
1x cablu de încărcare
1x manual de utilizare
1x un an garanție

SPECIFICAȚII TEHNICE
-

Model: KW19-B
Culoare: negru, alb, albastru, roz
Rezoluție: 240 x 240 px
Bateria: litiu-polimer
Capacitatea bateriei: 140 mAh
Timp de așteptare: 8 zile
Timpul de lucru: 3 zile
Încpărcare: 2 ore
Bluetooth: 4.0
Suporturi: iPhone OS 9.0 & Android OS 5.0
Cartelă SIM: ne
Limbi: engleză, chineză, franceză, germană, spaniolă, italiană, poloneză
Rezistență la apă: IP67 (protecție completă împotriva efectului imersiunii în apă cu o
adâncime cuprinsă între 15 cm și 1 m)
Dimensiune: 39 mm x 36 mm x 12 mm
Lungimea brațării: 24,5 cm
Greutatea ceasului: 0,0350 kg
Greutatea pachetului: 0,1000 kg
Ecran tactil: IPS de 1,3 ”
Carcasă: aliaj metalic
Material: curea din silicon + cataramă din oțel inoxidabil
Aplicație: Da Fit
Importator pentru România: PJU d.o.o.

ÎNCĂRCARE
-Înainte de prima utilizare, trebuie să încărcați dispozitivul timp de cel puțin două ore cu stația de
încărcare inclusă.

-

În partea de jos a stației de încărcare există două atașamente magnetice (înconjurate de alb în
imaginea de mai sus) pe care așezați ceasul (înconjurat de negru).
- Puteți conecta cablul de încărcare la un computer sau la o priză electrică utilizând adaptorul.

APLICAȚIA DA FIT
-

-

-

Când ceasul este complet încărcat, găsiți aplicația mobilă Da Fit în Magazin Play (în engleză:
Google Play) și descărcați-o. De asemenea, puteți scana codul QR (în acest caz, se recomandă
utilizarea unui browser pentru a scana codul și a descărca aplicația), care se găsește în partea de
jos a casetei.
Utilizatori Apple: Dacă dispozitivul este în modul de așteptare pentru o perioadă lungă de timp
(mai mult de 2 ore), sistemul iOS va șterge aplicația și se va deconecta. Reporniți ceasul,
conexiunea va fi stabilită automat.
Utilizatori Android: După ce ați descărcat aplicația pe dispozitivul dvs. mobil, trebuie să accesați
setările și să permiteți aplicației mobile să ruleze în fundal.
Deschideți aplicația și configurați informații personale:

- După configurarea datelor cu caracter personal, reveniți la pagina principală, apăsați TO ADD
„PENTRUAADĂUGA”:

- Porniți conexiunea bluetooth și selectați KW19-B:

Când smartwatch-ul și aplicația mobilă sunt conectate cu succes, acesta va reveni automat la
pagina de pornire și puteți începe să utilizați ceasul.
- Atingeți pictograma ceas situată în mijloc în partea de jos, veți vedea următoarele funcții:
-

-

Watch faces: Apăsați fețele ceasului Watch faces și selectați afișajul preferat al ceasului:

-

Notifications (»Notificări«): Apăsați Notificări și se vor deschide programe pentru a vă configura
pentru a primi notificări.

-

-

-

Alarms (»alarme«): Această caracteristică vă permite să setați trei alarme diferite. Apăsați

Shutter (»Camera«):
• Utilizatori Android: În aplicație, apăsați funcția Declanșator și pictograma camerei va
apărea pe ceas. Faceți click pe pictogramă și veți crea o imagine care va fi salvată
automat în galeria dvs.
• Utilizatori Apple: Pe dispozitivul mobil, deschideți camera principală și apăsați pictograma
Declanșator pentru a face o fotografie pe ceas.
Others (»Alte funcții«): Ceasul inteligent vă oferă funcții suplimentare:

•
•
•

Find Device (»găsiți dispozitivul«): Apăsați Găsire dispozitiv și ceasul va vibra.
Time Formats (»formatul orei«): Funcția vă permite să alegeți între un format de
timp de 24 și 12 ore.
Do Not Disturb (»Nu deranja«): În funcție de nevoile dvs., puteți seta caracteristica
Nu deranjați pentru o anumită perioadă de timp.

•
•
•
•

-

Reminders To Move (»Memento de mișcare«): Funcția este activată între orele 10:00
și 22:00.
Language (»Limbi«): Ceasul inteligent acceptă limbile engleză, chineză, germană,
franceză, spaniolă, italiană și poloneză.
Ridică mâna: Ridicând mâna, ecranul ceasului se pornește automat.
Weather (»Vreme«): Funcția vă permite să setați locația. Datele meteo sunt actualizate
la fiecare două ore.

Upgrade (»actualizare«): Când cea mai recentă versiune este disponibilă, o puteți actualiza.

FUNCȚII PRINCIPALE
-

Funcții de bază,
Pedometru,
Monitorizarea somnului
monitor de ritm cardiac,
Monitor de tensiune arterială,
Contor de oxigen din sânge,
Moduri sportive,
Vreme,
Mesaje,
Camera,

- Redarea muzicii.

FUNCȚII DE BAZĂ
-

PORNIT: Țineți apăsat butonul lateral timp de 5 secunde, ceasul se va aprinde. În modul de
așteptare, o apăsare scurtă pe butonul lateral este suficientă pentru a reporni ceasul.
OPRIT: Țineți apăsat butonul lateral timp de 5 secunde, ceasul se va opri.
INFORMAȚII DESPRE DISPOZITIV: O apăsare lungă pe partea de jos a ecranului ceasului
vă va arăta numele dispozitivului, Bluetooth, adresa, starea bateriei etc.:

- Glisați în jos la tastatura de apelare și va apărea un meniu cu modul „nu deranjați”, reglarea luminozității
ecranului, funcția „dispozitiv finde”, blocare ecran, pictograme de conectare, afișare de stare baterii și alte

funcții sau setări.

PEDOMETRU
-

Puteți monitoriza numărul de pași atât pe ceas, cât și pe aplicație.

- După o conexiune reușită a ceasului la smartphone, datele despre numărul de pași, distanță,
calorii și alți parametri vor fi actualizate automat.

MONITORIZAREA SOMNULUI
Ceasul inteligent activează automat monitorizarea somnului la ora 20:00 și îl măsoară până
la ora 10:00.
- Dacă purtați un ceas inteligent în timp ce dormi, puteți verifica datele despre somn dimineața.
După conectarea cu succes a ceasului la smartphone, datele de somn vor fi actualizate
automat. Ceasul va recunoaște și va evalua automat starea de somn.
- Dacă te ridici din pat pentru scurt timp între timp, datele afișate pe ceas nu se vor potrivi cu
datele reale, deoarece ceasul va detecta în continuare somnul. Numai dacă ceasul termină cu
recunoașterea somnului, vor fi afișate rezultatele corecte ale întregii nopți.
- Poate exista o ușoară nepotrivire a datelor din cauza diferitelor faze ale somnului.
-

CONTOR DE RITM CARDIAC
Când datele despre ritmul cardiac nu sunt disponibile, pe ecran apare „000Bpm”.
Găsiți pictograma ritmului cardiac pe ceas, apăsați și mențineți apăsat ecranul ceasului
mai mult de 2 secunde pentru a testa. Datele vor fi afișate imediat după testare.
- Contorul măsoară 30 de secunde continuu și ultimele date de măsurare sunt întotdeauna
afișate.
- Cureaua pentru încheietura mâinii trebuie așezată exact chiar pe mână, adică nu prea
strânsă sau prea slăbită. În caz contrar, pot apărea rezultate incorecte de măsurare.
-

MĂSURAREA PRESIUNII SÂNGELUI
- Găsiți pictograma tensiunii arteriale pe ceas și activați măsurarea tensiunii arteriale cu
o apăsare lungă. Puteți opri procesul după obținerea valorii măsurate.

CONTOR DE OXIGEN SÂNGE
- Găsiți pictograma oxigen din sânge pe ceas și activați măsurarea oxigenului din sânge
apăsând lung. Puteți opri procesul după obținerea valorii măsurate.

MODURI SPORTIVE
Ceasul are șapte moduri sportive: mers pe jos, alergare, ciclism, sărituri, badminton, baschet și
fotbal.
- Găsiți pictograma în modul sport pe ceas, apăsați lung pe partea inferioară a ecranului ceasului și
selectați orice mod sportiv:
-

Următoarele informații vor fi vizibile: pași, distanță, calorii, ritm cardiac, durata exercițiului. O
apăsare lungă în modul sport va opri procesul și va părăsi aplicația.
- Puteți încărca date de activitate în aplicația de vizualizare. Nu puteți vizualiza datele de activitate
pe ceas.
- Notă: datele despre activitate vor fi salvate numai dacă faceți exerciții mai mult de 2 minute sau vă
măsurați ritmul cardiac.
-

VREME
- Când activați funcția meteo în aplicație, datele vor fi afișate pe ceas. Datele meteo sunt
actualizate la fiecare două ore.

MESAJE
- În aplicația din partea de jos centrală, atingeți pictograma ceasului, apoi deschideți
secțiunea „Notificări”. notificări și pentru a activa primirea notificărilor pentru mesaje.

-

Datele de pe telefonul mobil vor fi sincronizate pe ceas.
Găsiți pictograma mesajului pe ceas, apăsați lung pe ecran pentru a verifica mesajele
necitite.
Ultimele cinci mesaje vor fi afișate automat. Dacă primiți mai mult de cinci, mesajele

-

mai vechi nu vor mai fi afișate. Mesajul curent va fi șters automat după vizualizare dacă
faceți clic și țineți apăsat timp de câteva secunde.
Puteți sincroniza mesajele de pe telefonul smartphone la ceasul dvs. inteligent prin
Bluetooth și le puteți citi cu ușurință.Funkcija ne podpira odgovarjanja na sporočila.
Mesaje vocale: sunt afișate numai mesajele primite, nu pot fi ascultate.

CAMERA
-

Pentru a face fotografii de la distanță, atingeți pictograma camerei de pe dispozitivul mobil, care
va apărea și pe ceas. Apăsați pictograma pentru a crea o imagine.

MUSIC PLAY
O apăsare lungă pe pictograma muzică deschide playerul muzical.
Pentru a opri melodia curentă sau pentru a merge la următoarea / precedenta, apăsați și
țineți apăsat butonul de redare pentru câteva secunde.
- Apăsați scurt pentru a reveni la funcția curentă. Este recomandat să aveți un player de
muzică în prim plan. Unele dispozitive mobile pot avea probleme de conexiune dacă playerul
muzical se află în fundal.
-

ALTE FUNCȚII
-

Alte funcții: Atingeți pictograma „Other” din partea de jos a ecranului ceasului pentru a afișa
funcțiile rămase. Puteți vedea alte funcții apăsând scurt partea inferioară.

-

Înapoi: Apăsați și mențineți apăsată pictograma pentru a reveni la pagina principală.
Cronometru: Țineți apăsat ecranul pentru a începe sincronizarea. Opriți sincronizarea cu o
apăsare scurtă. Țineți apăsat din nou pentru a șterge datele de sincronizare.
Mute (»Fără sunet«): Țineți apăsat pentru a activa și dezactiva funcția.
Brightness (»Luminozitate«): Țineți apăsat pentru a accesa pagina de reglare a luminozității
ecranului. Țineți apăsat pentru a regla efectul de luminozitate, țineți apăsat din nou pentru a
confirma setarea luminozității.
Reset (»Resetați«): Țineți apăsat pentru a reveni la setările din fabrică.
Power off (»Închis«): Țineți apăsat pentru a opri ceasul.

-

-

MĂSURI DE SECURITATE
-

-

-

Pentru funcționarea normală a conexiunii, la smartwatch poate fi conectată maximum o aplicație.
Dacă mai multe aplicații sunt conectate la smartwatch, acest lucru poate afecta funcționarea
conexiunii dintre smartwatch și dispozitivul mobil.
Observație: Pe unele dispozitive Android, este posibil ca aplicațiile mobile să nu se încarce. În
acest caz, accesați setările telefonului și permiteți „sursa necunoscută”.
Dacă dispozitivul dvs. mobil vă solicită permisiunea, apăsați „permite” pentru a evita permisiunea
aplicației mobile dacă nu este deschisă, rezultând nicio notificare, nicio scanare a codului QR,
fotografiere la distanță sau folosiți funcțiile rămase. Apăsarea „permite” nu va afecta funcționarea
telefonului în sine. Acest lucru este limitat pentru conexiunea bluetooth între aplicația mobilă și
smartwatch.
Unele dispozitive Android pot închide accidental aplicația în timp ce editați datele. Aplicația
mobilă trebuie să ruleze în fundal.
- Setarea aplicației pentru a rula în fundal pentru Android: „Setări” pe dispozitivul mobil Setarea aplicației pentru a rula în fundal pentru Android: „Setări” pe dispozitivul mobil
„Aplicații și notificări”
„Da potrivire”
„Permisiuni” (afișajul în sine poate diferi în

-

-

funcție de versiunea mobilă și model)→ „Aplicații și notificări” → „Da Fit” → „Permisiuni”
(afișajul în sine poate diferi în funcție de versiunea mobilă și model)
Dispozitivul nu acceptă încărcarea rapidă. În timpul încărcării, ceasul nu trebuie să fie umed sau
să aibă urme de transpirație, deoarece se poate produce un scurtcircuit care poate duce la
deteriorarea produsului.
Produsul este destinat monitorizării electronice și nu este utilizat ca manual medical.

DEPANARE
1. Dacă apar probleme tehnice în timpul utilizării produsului, vă rugăm să urmați toate instrucțiunile.
Dacă problemele persistă, vă rugăm să contactați distribuitorul sau centrul de service autorizat.
2. Ceasul nu se aprinde: Țineți apăsat ecranul ceasului mai mult de trei secunde. Asigurați-vă că
bateria este suficient de încărcată. Dacă nivelul bateriei este scăzut, vă rugăm să încărcați ceasul.
3. Ceasul se oprește singur: starea bateriei este prea scăzută, vă rugăm să încărcați ceasul.
4. Durată scurtă de viață a bateriei: Acest lucru se poate întâmpla dacă bateria nu a fost complet
încărcată. Ceasul trebuie încărcat timp de cel puțin două ore. Dacă cablul de încărcare nu mai
funcționează, vă rugăm să îl înlocuiți.
5. Probleme cu conexiunea Bluetooth: Opriți dispozitivul și porniți-l din nou. Porniți conexiunea
Bluetooth și deschideți aplicația pentru o conexiune de smartwatch de succes.

6. Date incorecte de somn: Monitorul de somn este conceput pentru a imita modelul natural de somn
și veghe. Cureaua de încheietura mâinii trebuie așezată corect pe mână, în caz contrar pot apărea
neconcordanțe de date. Monitorul nu se va activa dacă mergeți la culcare în timpul zilei, deoarece
este măsurat de la 20:00 la 10:00.

AVERTIZARE!
-

Nu expuneți ceasul la căldură excesivă.
Nu aruncați ceasul pe podea.
Nu expuneți ceasul la apă pentru o perioadă lungă de timp.

