
Înainte de prima utilizare:
• Încărcați bateria introducând încărcătorul în portul USB al computerului sau adaptorului 
telefonului (https://vimeo.com/417542701). Dacă ceasul se încarcă, pe ecran apare o ani-
mație. În caz contrar, întoarceți mufa în cealaltă parte și încercați din nou.
• Descărcați aplicația FitPro găsită în Play Store pe smartphone-ul dumneavoastră sau 
scanați codul QR din instrucțiunile anexate în cutia produsului. După instalarea aplicației, 
permiteți accesul la locația GPS, conectivitatea Bluetooth și confirmați alte permisiuni 
necesare atunci când vi se solicită.
• În aplicație, selectați ‘Set> Blind desvices to experience more features’. Mențineți ceasul 
aproape de telefon, astfel încât aplicația să-l poată detecta. Când numele dispozitivului găsit 
apare pe ecran, dați click pe el.
• Aplicația vă permite să vizualizați diverse informații alese pentru dumneavoastră. 
Vă permite să planificați și să înregistrați antrenamentele. Pentru un calcul mai precis al 
datelor, accesați ‘Mine> User profil’, unde introduceți datele corpului dumneavoastră.

Parcurgeți meniul ceasului cu atingeri scurte ale spațiului de la margine de sub imagine. 
O atingere lungă de 3 secunde va selecta funcția de pe ecran.

• ’Sports’ – cu o atingere îndelungată, trebuie să alegeți modul de exercițiu. Când găsiți 
activitatea cu atingeri scurte, apasați lung pentru încerepea antrenamentului dorit.
• ’Messages’ – în aplicația FitPro, navigați la ‘Set> Message push’. Selectați ce aplicații de 
mesagerie doriți să vă conectați la dispozitivul dvs. Aceste mesaje vor fi acum afișate și pe 
ecranul ceasului. Dacă selectați ‘Messages’ cu o apăsare lungă pe ceas, veți vedea ultimele 
mesaje primite.
• ’More’ – în acest submeniu veți găsi funcția ‘reset’, care va șterge statisticile cu privire la 
mișcare înregistrate pe ceas. Apăsați și mențineți apăsat butonul ‘mac’ pentru a opri ceasul. 
Apăsând îndelung pe butonul de sub imagine, puteți porni ceasul din nou.
• ’Camera’ – accesați aplicația FitPro. Cu o atingere lungă pe ‘camera’, activați camera 
telefonului. Acum, ceasul acționează ca un declanșator pentru imagini.

Există două modalități de a vă măsura ritmul cardiac și tensiunea arterială. În aplicația ‘step> 
Hear...’ apăsând ‘measure’. Navigați până la pictograma inimii de pe ceas cu scurte atingeri. 
O atingerelungă începe măsurarea. Măsurarea durează 30 de secunde. Rezultatul va fi vizibil pe 
ecran până la următoarea măsurare. În aplicația ‘step> Hear ...’ (pictograma inimii) aveți o i
magine de ansambluasupra tuturor măsurătorilor cu data și ora.


