SmartTop Premium

MANUAL DE UTILIZARE
Ceasul inteligent de sport SmartTop Premium este unic și va fi cel mai bun însoțitor și
asistent la fiecare pas. Permite conectarea la orice smartphone prin tehnologia
Bluetooth.
Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le pentru
informații ulterioare.

CONȚINUTUL PACHETULUI
1x ceas inteligent SmartTop Premium
1x instrucțiuni de utilizare
1x certificat de garanție de un an

SPECIFICAȚII TEHNICE
-

Culoarea: neagră
Rezoluție: 240x240px
Dimensiunile ceasului: 45 mm x 45 mm x 10 mm
Lungimea curelei: 120 mm & 100 mm
Baterie: polimer de litiu
Timp standby: până la 12 zile
Timp de funcționare: 5-7 zile
Încărcare: 2 ore
Bluetooth: 4.0
Suport: iOS 9.0 sau o versiune mai nouă / Android 5.0 sau o versiune mai nouă
Temperatura de funcționare: -10°C–50°C
Senzor: senzor G 3D (putere redusă)
Cartelă SIM: nu
Limbi: engleză
Rezistență la apă: parțial (ceasul poate fi folosit la spălarea mâinilor, dar nu în timpul
dușurilor prea lungi, nu la înot și scufundări)
Afișaj: Ecran LED IPS HD de 1.3” (cip HS6620D)
Carcasă: PVC
Material: curea din silicon + sticlă securizată
Aplicație: FitPro
Importator: PJU d.o.o.

CONEXIUNEA TELEFONICĂ
-

Aplicația FitPro o veți găsi în Play Store (utilizatorii Android) sau App Store (utilizatorii iOS) pe
care o veți descărca pe dispozitivul dvs. mobil. De asemenea, puteți scana codul QR de mai jos ,
cu ajutorul căruia puteți descărca aplicația.

-

Deschideți aplicația FitPro și permiteți accesul la toate datele necesare.

-

În pasul următor, creați un cont de utilizator. În colțul din stânga sus dați clic pe opțiunea „Register
(Înregistrare)” și introduceți adresa de e-mail și parola în câmpurile respective (mailbox și
password).

-

Dați clic pe iconul „Set” din partea de jos a paginii principale și conectați-vă la ceasul inteligent::

-

Pentru a afișa numele ceasului inteligent, apăsați „Bind devices to experience more features”. Va
apărea numele „D18 (73C6)”. Când apăsați numele ceasului, ceasul inteligent se va conecta și va
sincroniza automat data și ora.

ÎNCĂRCARE
-

La achiziționarea ceasului inteligent SmartTop Premium, nu primiți un încărcător în pachet,
deoarece dispozitivul este încărcat prin portul USB.

-

Înainte de a încărca ceasul inteligent scoateți ambele curele, apoi localizați placa de contact pe
ceas.

-

Conectați placa de contact (intrarea USB) la portul USB (adaptor sau computer). Starea încărcării
va fi afișată pe ecranul ceasului.

-

NOTĂ: Dacă încărcarea bateriei nu începe, motivul este adesea faptul că dispozitivul nu a fost
împins suficient de tare în portul USB.

-

Înaintea utilizării pentru prima dată este recomandat să încărcați ceasul inteligent timp de cel puțin
3 ore.

-

Utilizatorii Android: Asigurați-vă că aplicația rulează în fundal și că ați permis accesul la toate
datele necesare.

PRINCIPALELE FUNCȚII
-

Funcții de bază
Afișare ora exactă,
Pedometru,
Mesaje,
Monitorizarea somnului,
Moduri de sport,
Aparat foto,
Afișare vreme,
Funcții în aplicație.

FUNCȚII DE BAZĂ
-

PORNIRE: Pentru a porni ceasul inteligent, țineți apăsat partea de jos a ecranului ceasului timp
de cel puțin trei secunde. Ceasul va vibra de două ori și apoi lumina se va aprinde.

-

ORPIRE: Găsiți funcția „MORE” pe ceasul inteligent, apoi mențineți apăsat partea de jos a
ecranului timp de cel puțin trei secunde. Mai întâi veți vedea codul QR, pe care veți apăsa scurt,
apoi săriți peste funcția „Reset”. Veți vedea următoarea funcție (vezi imaginea de mai jos):

-

Țineți apăsat partea de jos a ecranului timp de cel puțin trei secunde. Ceasul va vibra de două
ori și textul „Power down” va apărea pe ecran. Când opriți ceasul, aveți grijă să nu apăsați
Reset, deoarece acest lucru rezultă în pierderea datelor stocate pe telefon.

-

RESETARE: Găsiți funcția „MORE” pe ceasul inteligent, apăsați și mențineți apăsat partea
de jos a ecranului timp de cel puțin trei secunde. Mai întâi veți vedea codul QR, mergeți înainte
cu o apăsare scurtă și veți vedea funcția „Reset”. Această comandă va șterge toate datele și
rezultatele storate.

-

NOTĂ: Ecranul intră în standby după cinci secunde. Pentru a porni din nou, atingeți partea de
jos a ecranului.

-

Dacă doriți să treceți la următoarea funcție, apăsați scurt în partea de jos a ecranului ceasului.

AFIȘAREA OREI EXACTE
-

După conectarea reușită la telefon, ceasul inteligent va sincroniza automat data și ora.
Țineți apăsat partea de jos a ecranului ceasului timp de două secunde pentru a seta modul
de afișare (12 sau 24 de ore).

PEDOMETRU
-

-

Când purtați un ceas inteligent aveți opțiunea de numărare a pașilor
Ceasul va înregistra zilnic numărul pașilor, distanța parcursă, precum și consumul de
calorii pe baza pașilor efectuate.
Funcția permite, de asemenea, măsurarea ritmului cardiac, a tensiunii arteriale și a
oxigenului din sânge (3 în 1).
Când treceți la această funcție în sală, rezultatele măsurătorilor vor fi afișate după
efectuarea exercițiilor. Trebuie să purtați ceasul inteligent pe tot parcursul
antrenamentului, altfel măsurarea nu este posibilă.
În timpul numărării pașilor este important să umbalați într-o postură naturală. Când
mutați și brațele în conformitate cu mersul pe jos, pedometrul va detecta cu succes pașii.

MESAJE
-

Căutați iconul »Message« pe ceasul inteligent.

-

Dacă activați această funcție în aplicație, ceasul inteligent va vibra la primirea unui mesaj
(SMS).

MONITORIZAREA SOMNULUI
-

Când adormiți, ceasul inteligent activează automat monitorizarea somnului. Detectează atât
somnul adânc, cât și cel ușor, și măsoară calitatea somnului.
Rezultatele somnului pot fi verificate numai în aplicație.
Monitorizarea somnului începe la ora 22:00.
În timp ce dormiți, datele vor fi sincronizate în aplicație.

MODURI DE SPORT
-

Căutați iconul modurilor de sport pe ceas (vezi imaginea de jos):

-

-

Ceasul inteligent oferă trei moduri de sport:
• alergare (puteți să măsurați consumul de calorii și timpul de alergare),
• sărituri coardă (puteți să măsurați consumul de calorii și timpul antrenamentului),
• abdomene (puteți să măsurați consumul de calorii și timpul antrenamentului).
Pentru a selecta un mod sport individual, apăsați și mențineți apăsat partea de jos a ecranului timp
de cel puțin trei secunde până când apare primul mod de sport.
Dacă doriți să începeți măsurarea în fiecare mod, apăsați și țineți apăsat din nou partea de jos a
ecranului timp de cel puțin trei secunde.
Pentru a opri măsurarea, va fi necesară apăsarea lungă pe partea inferioară a ecranului ceasului.

APARAT FOTO
-

-

Găsiți funcția „Camera” pe ceasul inteligent, apăsați „Set”, apoi „Remote Take Photos”
în aplicație. O apăsare lungă pe partea de jos a ecranului ceasului va crea o imagine pe
care o puteți vizualiza în galeria de pe dispozitivul dvs. mobil.
Când apăsați în partea de jos a ecranului, va începe numărătoarea inversă de la 3 secunde
la zero, când imaginea va fi creată.
NOTĂ: Trebuie să permiteți accesul la galeria dvs. în aplicație.

AFIȘARE VREME
-

Această funcție nu este disponibilă în anumite locații.

FUNCȚII ÎN APLICAȚIE
-

PRIMIREA NOTIFICĂRILOR:
•

apeluri primite: Dacă dispozitivul dvs. mobil este conectat la un ceas inteligent și aveți
funcția de a primi apeluri activată, ceasul va vibra când primiți un apel, iar numărul de
telefon al persoanei care vă sună va fi afișat pe ecran. Trebuie să permiteți accesul la
contacte în aplicație. „Set” → „Message Push” → „Calls Remind”

•

Mesaje SMS: Dacă dispozitivul dvs. mobil este conectat la un ceas inteligent și aveți
funcția de recepționare SMS activată, ceasul va vibra când primiți un mesaj nou. »Set«
→ »Message Push« → »SMS Remind«

-

•

Alte aduceri aminte: Dacă dispozitivul dvs. mobil este conectat la un ceas inteligent și
aveți funcția de a primi notificări pentru aducerile aminte (* Reminder) activate, ceasul
va vibra când primiți un mesaj nou, de ex. pe Facebook, WhatsApp etc. Funcția vă
permite să vizualizați ultimele trei mesaje. Ecranul smartwatch poate afișa între 20 și
până la 40 de cuvinte.

•

Vibrații: Dacă vibrația ceasului inteligent vă deranjează, o puteți opri în aplicație. Când
primiți un mesaj sau o notificare nouă, ceasul nu va vibra, doar textul va apărea pe ecran.
»Set« → »Other« → »Vibrate Setting«

ALARMĂ: Pe acest ceas inteligent puteți seta până la opt alarme. Când alarma este activată,
ceasul vibrează de patru ori. Chiar dacă conexiunea Bluetooth este dezactivată și nu aveți aplicația
deschisă, alarma vă va alerta. „Set” → „Alarms” → apăsați + în dreapta sus, și adăugați orice
dată și oră

-

GĂSEȘTE DISPOZITIVUL: Dacă dispozitivul dvs. mobil este conectat la un ceas inteligent și
apăsați „Find”, ceasul va vibra.

-

NOTIFICARE ȘEZUT PREA LUNG: Dacă funcția este activată, puteți seta un interval de timp
pentru aducere aminte că stați prea mult timp într-un loc. Dacă aceasta este cazul, ceasul vibrator
vă va reaminti că este timpul să vă mișcați. Ceasul vă poate aminti la fiecare 45, 60, 75, 90, 105
sau 120 de minute că stați prea mult timp. »Set« → »Long Sit Remind«

-

MIȘCAREA MÂINII: Puneți ceasul pe mână, ridicați mâna în aer și întoarceți-l rapid către dvs.,
ecranul se va aprinde. »Set« → »Bright screen«. După activarea cu succes a funcției menționate,
(când întoarceți ceasul spre dvs.) ecranul se va aprinde în orice interval de timp. Ceasul nu permite
ca alte setări să regleze luminozitatea ecranului.

-

NU MĂ DERANJA: Dacă nu doriți să primiți notificări pentru un anumit interval de timp,
activați funcția »Do Not Disturb«. »Set« → »DND mode«

-

SETARE FUNDAL: Pentru a seta fundalul ceasului, apăsați „Set” în aplicație, apoi selectați
„DIAL SETTINGS”. După ce faceți clic pe „Recommend”, selectați orice fundal și apăsați
„Synchronized dial”. După câteva secunde, sincronizarea se va efectua cu succes. Pentru a seta o
imagine din propriul album, selectați orice fundal recomandat, apăsați „Change the dial” și
selectați fotografia dorită din albumul dvs. Apăsați din nou „Synchronized dial” și după câteva
secunde sincronizarea va fi cu succes. Când părăsiți „DIAL SETTINGS” pentru prima dată,
fundalul recomandat (pe care l-ați înlocuit cu fotografia preferată) va fi disponibil din nou.

-

RESETARE DISPOZITIV: Apăsând această funcție se vor șterge toate datele și rezultatele
măsurătorilor. »Set« → »Reset device«

-

ELIMINARE DISPOZITIV: Apăsând această funcție veți șterge toate datele și dispozitivul va
fi îndepărtat. »Set« → »Remove«

DEPANARE (TROUBLESHOOT)
La sincronizarea datelor conectarea dispozitivului trebuie să fie cu succes.
Dacă dispozitivul se oprește automat și repornește singur, curățați memoria telefonului și încercați să
reporniți dispozitivul. De asemenea, puteți să ieșiți din aplicație și să o redeschideți.

ATENȚIE!
-

Nu expuneți ceasul la căldură excesivă, umiditate sau temperaturi scăzute pentru o perioadă lungă
de timp.

-

Nu aruncați jos ceasul.

-

Nu purtați ceasul atunci când înotați, faceți scufundări, faceți baie sau faceți duș prea lung.

-

Dacă produsul prezintă defecte, să nu-l utilizați.

Eliminarea corectă a deșeurilor
Acest produs sau ambalajul acestui produs indică faptul că în întreaga EU un
astfel de produs nu trebuie considerat ca deșeu menajer. Prin asigurarea că acest
produs este aruncat corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe
negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de manipularea
necorespunzătoare a deșeurilor de acest tip. Reciclarea materialelor ajută la protejarea
naturii și a resurselor naturale. Pentru mai multe informații despre reciclarea acestui
produs, vă rugăm să contactați biroul local civic, serviciul de eliminare a deșeurilor
menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.
Declarația producătorului, că produsul respectă cerințele directivelor CE
aplicabile.

