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Obrigado por escolher o nosso produto! 
Para ter uma compreensão abrangente e utilizar este dispositivo, para conhecer todas as 
características e o método de operação simples, leia primeiro este manual. 
As funções no manual do utilizador podem ser pouco diferentes com o físico, por favor, faça os 
produtos finais como padrão. 
Os erros de dactilografia neste manual e as discrepâncias serão atempadamente actualizados 
com os produtos mais recentes. Se tivermos actualizações, este manual será sujeito a 
alterações sem aviso prévio. A nossa empresa reserva-se o direito de interpretação final. 
 
Pacote: Uma caixa de oferta, um manual do utilizador, uma unidade de banda inteligente. 
 
 
Observações: O produto suporta à prova de água com nível IP68, está disponível para ser 
usado enquanto se lavam as mãos, se nada, em chuva, etc. 
 

 Não o utilize quando tiver um duche/banho quente ou sauna, os vapores entrarão no 
hospedeiro, riscando os danos dos componentes periféricos. Todos estes estão para além do 
âmbito da garantia. 



 
 
Instrução de carregamento: este produto adopta uma carga de força magnética. Colocar o 
ponto de carga ligado à parte de trás dos pinos de carregamento do dispositivo, este carregará 
automaticamente, suportando o carregador padrão USB ou telefone (5V). Normalmente 
demora cerca de 70 minutos a carregar completamente 
Nota: os dois pontos de carga não podem tocar no objecto condutor entretanto, isso conduzirá 
à queima em curto-circuito. 
 

1) O relógio liga-se ao Telefone, descarregar a aplicação "Fundo" no Telefone em 
primeiro lugar, referência seguindo 2 métodos: 
Telefone Android/iOS: Digitalize a imagem seguindo o código QR por navegadores ou por 
qualquer Scanner para descarregar "Fundo 

2) ”. 
 

 



 
Telefone Android: procurar e descarregar a aplicação "Fundo" a partir do Google Play; 
Telefone iOS: pesquisar e descarregar a aplicação "Fundo" a partir da Apps Store; 
 
Após a instalação, ligar o telemóvel Bluetooth e Fundo App, confirmar a activação da 
notificação, tocar em "Mais" no canto inferior direito, introduzir dispositivo de adição, pesquisar 
dispositivo "L13-LE" e tocar em ligar, depois está a conseguir ligar o Bluetooth 4.0;  
A seguir, vá para o lado de observação Bluetooth-select Bluetooth-select ligar Bluetooth-tap o 
nome do seu telemóvel na lista - confirme a ligação na extremidade do seu telemóvel. Depois 
está a conseguir ligar o Bluetooth 3.0;  
Só quando o Bluetooth 3.0 & 4.0 ambos ligados, o relógio pode ser capaz de ter um 
desempenho completo, deslize para baixo do relógio e verá o ícone Bluetooth, cor verde em 
cima significa que o Bluetooth 3.0 está ligado, cor azul em baixo significa que o Bluetooth 4.0 
está ligado.  
Como definir a notificação: no telefone de Gestão de Ajustes-App, encontrar "Fundo"- Gestão 
de Autor, abrir tudo permitido. 
Em Notificações - encontrar "Fundo", abrir tudo permitido. Em "Fundo"- "Application push", 
seleccionar todas as opções permitidas. 
 
 
 
 
Uma vez que o protocolo Bluetooth é diferente entre todas as marcas de telemóveis. Por 
vezes a ligação Bluetooth será instabilidade entre o telemóvel e o relógio inteligente. Por 
favor reiniciar o Bluetooth, depois tentar ligar novamente, ou restaurar as configurações 
de fábrica. Se aparecer o sistema parado, por favor prima durante cerca de 10 segundos 
o botão de alimentação para reiniciar o relógio. 



 

※ Guia de Operação 

 
Botão para cima: breve pressão no pedómetro, mostrará passos, calorias, distância. Botão 
para baixo: premir durante muito tempo para mudar de relógio, premir brevemente para voltar 
à interface de espera, quando o relógio se avariou, premir durante 10 segundos para reiniciar. 
Gestos do painel de toque: deslize para a direita/esquerda/cima para entrar no menu 
principal, após entrar em cada função, deslize da esquerda para a direita para regressar, 
deslize da direita para a esquerda para confirmar Interruptor do mostrador do relógio: prima 
durante muito tempo o ecrã, haverá uma escolha de mostrador, prima confirmar. 
 
 
Função principal 
Marcar: chamada por Bluetooth via telemóvel, falar no final do relógio. 
 
Lista telefónica: Sincronizar todos os contactos no telemóvel, o máximo é 400 pessoas. 
 
Registos de chamadas: Sincronizar todos os registos de chamadas no telemóvel. 
 
SMS: Sincronizar todas as mensagens no telemóvel (Ainda não suporta o telemóvel iOS). 
 
Bluetooth: Pesquise o dispositivo que pretende ligar, ou desligue os dispositivos. 
 
Notificação: Irá lembrar todas as notificações do telemóvel, tais como Facebook, Email, 
WhatsApp, SMS, etc. tem de ligar primeiro o "Fundo". 
 



Sleep monitor：The relógio inteligente liga-o automaticamente das 21h às 21h. Regista a 
duração e qualidade do seu sono, ajuda-o a ajustar um melhor tempo de descanso, 
melhora a qualidade do sono. Deslize para cima para entrar opções; Estado, Ligado e 
Desligado; Histórico, verifique sono profundo e sono leve; instruções. 
 
Monitor do ritmo cardíaco: use bem o relógio com o pulso, a melhor posição seria na 
parte superior do pulso, cerca de 20 segundos mostra os dados do ritmo cardíaco em 
tempo real, deslize o menu para baixo para o histórico, modo inclui medida única e 
medida contínua; e instrução. Em geral, o valor normal é 60-90 vezes/minuto. 
 
ECG: adoptar a tecnologia de combinação de frequência cardíaca óptica e ECG, cerca de 
30 segundos podem mostrar os dados, após o teste aparecerá Para APP, significa que 
os dados do ECG são guardados no telefone "Fundo".    
 
Tensão arterial: no tempo de medição, por favor, coloque a mão plana, cerca de 48 
segundos depois mostrará os dados. Em geral, a pressão arterial aumenta com a idade, 
sendo a feminina inferior à masculina. 
 
Funcionamento: monitorização precisa dos dados do movimento, entretanto, o monitor 
do ritmo cardíaco será iniciado.  Deslize para cima e introduza o valor do ritmo cardíaco, 
mostrando-lhe o ritmo cardíaco actual. Deslize para baixo modo desportivo de retorno, 
clique no botão modo desportivo, irá aparecer Paragem e Pausa. 
 
Pedómetro: verifique os passos que andou durante o dia, queima de calorias e distância 
percorrida a pé. Todos os dias às 0 horas todos os dados serão guardados automaticamente e 
reiniciados para 0. Deslize para cima opção enter; estado, ligado e desligado; histórico, pode 
verificar 7 dias registos locais; Objectivo, defina um objectivo para os passos diários; coloque 
em todas as suas informações, tais como Género, Altura, Peso, etc. para medir com maior 
precisão os seus dados de passos. 
 
Tiro remoto (enquanto ligado com o telemóvel): Ligue a câmara no telemóvel, ligue a 
câmara remota no relógio, tire uma fotografia de relógio, guarde a fotografia no lado do 
telemóvel. 
 
Leitor de música: O Bluetooth Music é capaz de controlar a música a tocar em telemóvel. 
 
Anti-perda: clicar em "find phone", o telefone ligado irá tocar o aviso, depois de encontrar o 
telefone, tocar em "End" do telefone para parar o alarme, funciona tanto do lado do relógio 
como do lado das aplicações. 
 
Temas: Há dois temas de UI para escolha. 
 
Gesto: apoio para a rotação de chamadas mudo, sistema de despertar por gestos, sistema de 
despertar por gestos (ou seja, levantar a mão para iluminar automaticamente o ecrã), tremer 



para responder à chamada;  
 
Alarme: pode definir 5 alarmes, a tecla longa pode cancelar o alarme. 
 
Cronómetro: Cronometragem única, toque no ícone esquerdo para iniciar a cronometragem, e 
toque para pausar, toque novamente para acumular tempo. 
 
Calculadora:  
 
Calendário: 
 
Multi-línguas: A sincronização automática é activada por defeito. Após o telemóvel estar 
ligado, o idioma do telemóvel será sincronizado. Para seleccionar manualmente o idioma, 
desligue-o;  
 
Configuração Bluetooth: Ligar/desligar o Bluetooth no relógio. 
 
Relógio: tipo de relógio, há 4 rostos de relógio em espera à escolha;  
 
Sincronização da hora: por defeito como ligar, depois de ligar o telefone sincronizará a hora 
do telefone, se quiser ajustar manualmente a hora, é necessário desligá-lo;  
 
Som: pode seleccionar o perfil, seleccionar Toques, seleccionar Toques de notificação;  
 
Volume: volume ajustável para suportes, toques de chamada, notificações, etc.;  
 
Modo de poupança de energia: ligar o relógio para entrar no modo de relógio, outras funções 
são desligadas; visor, acesso ao brilho ajustável do ecrã e duração da retroiluminação 
desligada;  
 
Unidade: seleccionar a unidade de dados é métrica ou imperial;  
 
Código QR: introduzir o código QR, o scan aberto do navegador móvel pode descarregar 
"Fundo". 
 
Sedentária: Marque um longo lembrete de se sentar, lembre-o de ter uma posição quando o 
tempo acabar. 
 
Restaurar as configurações de fábrica: geralmente, se houver um problema de software, 
restaurar as configurações de fábrica pode ser resolvido;  
 
Sobre: O modelo do relógio e a versão do software. 
 
Transmissão de dados: telemóvel para descarregar Fundo App, após a ligação ser bem 



sucedida, podem ser transmitidos dados de passos, dados de ritmo cardíaco, a 
qualidade do sono, múltiplos desportos para a extremidade móvel.  
 
 
 “ 

Nota: Os dados de saúde exibidos no relógio não são conselhos 

médicos. 

Nota: Os dados de saúde exibidos no relógio não constituem 

aconselhamento médico, 

consultar um médico se desejar ter um médico 

acompanhamento médico. Não aceitamos qualquer 

responsabilidade 

em caso de utilização dos dados para fins médicos 
 


