
Smartwatch D20
Manual do Usuário

Nome: Smartwatch D20
Cores disponíveis: Preto, prata, rosa

Relógio-Comprimento: 4,2 cm
Relógio-Largura: 3,6 cm
Relógio-Espessura: 1,3 cm
Tamanho total com pulseira: 24,5 cm
Medidas para gravação: 1,7 cm x 5 cm
Peso: 27 g
Bateria: Polímero de lítio 150mAh

Descrição: Smartwatch D20 com display de 1.3 polegadas e resolução de 240x240,
operante nos modos esporte, saúde e tecnologia.

O relógio inteligente D20 irá auxiliar no monitoramento da sua saúde durante o dia a dia,
através do seu sensor led ele realiza leituras da sua frequência cardíaca, pressão arterial,
oxigenação sanguínea e através do app, irá monitorar a qualidade das suas horas de sono.

Além da função pedômetro que realiza o cálculo de passos, quilometragem percorrida e
calorias perdidas durante o processo, no modo esporte o relógio monitora o tempo das
atividades e exibe as calorias perdidas em práticas como: corrida, abdominal e corda.

No modo tecnologia, o relógio permite alterar o tema entre dois modelos pré-definidos. O
relógio D20 contém as funções de alerta de mensagens, exibição de chamada telefônica,
ajuste de vibração, foto remota, localizador de celular e através de configurações no app,
permite a programação de: alarmes, ligar o display ao virar o pulso para si mesmo, lembrete
de sedentarismo e opções de reset e leitura de QR code do aplicativo.

Acompanha pulseira de TPU, slot USB acoplado no próprio relógio para carregamento. ao
virar o pulso para si mesmo; “Modo DND” é a configuração não perturbe, Bluetooth: 4.0A
Requisitos de sistema: iOS9.0 ou acima/Android 5.0 ou acima.

Certificado IP67: Este produto é à prova de poeira e protegido contra imersão temporária
em água com profundidade máxima de até 1 metro por 30 minutos.

Modo de Uso: Inicie o relógio segurando o botão desenhado na área inferior da tela, baixe
no celular o aplicativo FitPro através do QR code do próprio relógio, ou através da App
Store ou Play Store. Ative o bluetooth e o localizador do celular e acesse o aplicativo FitPro,
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conceda todas as autorizações solicitadas através do aplicativo para que assim o relógio
tenha autonomia em todas funcionalidades que possui.

No aplicativo, acesse a área de configurações indicada como SET, em seguida clica na área
superior onde há o texto “Vincular dispositivos para experimentar mais recursos”, aguarde a
localização do smartwatch D20 e faça a conexão do relógio.

No aplicativo, a configuração “Levante o pulso para a tela brilhante” permite ativar a opção
do display do relógio ativar quando ativada o relógio não receberá notificações; “Meus
alarmes” configuração de alarmes; “Long sit lembrete” notificação de sedentarismo, quando
estiver por um longo período sentado o relógio emitirá uma notificação; “Mensagem Push”
exibe uma listagem de apps para que sejam liberados as exibições notificações no relógio;
“Redefinir dispositivo” irá resetar o relógio via app; “Remover” irá esquecer o relógio no app;
“Outro” permite ativar a opção de vibração ao receber notificações no relógio.

Ainda no aplicativo, você terá um histórico das leituras realizadas da sua saúde, atividades,
monitoramento das suas horas e sono e ainda pode cadastrar o seu perfil de usuário no
aplicativo. No relógio, ao segurar o botão na área inferior da tela o relógio será ligado, para
desligá-lo acesse a configuração “More” e segure o botão na opção “SHUT DOWN” para o
desligamento. Para avançar as opções e/ou telas do relógio, basta pressionar uma vez o
“botão” touch, para acessar qualquer ferramenta/opção no relógio, segure o “botão” até
realizar a ação desejada.

O relógio exibe apenas a prévia das últimas 3 mensagens recebidas, não é possível realizar
a leitura completa do conteúdo. Obs.:O modo câmera é apenas uma opção para que o
usuário não necessite mexer no celular para efetuar esta operação, o relógio não possui
câmera, esta opção é apenas um auxílio remoto ao celular.

Garantia: 90 (noventa) dias contra defeito de fabricação
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