
MANUAL UTILIZATOR RO 
SMART WRISTBAND 

APP INSTALL: 

 Scanați codul QR sau mergeți la App 
Store/Google play store și descărcați 
aplicația. 

 
Deschideți 
camera 
telefonului și 
îndreptați-o 
către codul QR. 
Click pe link 
pentru a 
descărca 
aplicația. 
Cerințe: iOs 9.0+ / Android 5.0+ 



CUM SE ÎNCARCĂ? 

Dispozitivul se încarcă prin pinul USB situat 
în interiorul curelei. Scoateți cureaua și 
introduceți știftul direct într-un încărcător 
(nu este inclus) sau în orice altă intrare 
USB, cum ar fi un computer. 

FUNCȚII DE BAZĂ 

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

OPRIRE: Apăsați partea de jos a feței 
ceasului și găsiți „More”. Apăsați din nou 
partea de jos a ecranului până când vedeți 
sigla butonului de alimentare. 



Țineți apăsat partea de jos a feței ceasului 
timp de cel puțin trei secunde și” Power 
down" va apărea pe ecran.  

RESET: Apăsați partea de jos a feței 
ceasului și găsiți „More”. Apăsați din nou 
partea de jos până când veți vedea ecranul 
de resetare. Apăsați și mențineți apăsat 
partea inferioară a feței ceasului timp de 
cel puțin trei secunde și veți reseta ceasul. 

NOTE: Ecranul se oprește automat după 
cinci secunde. Pentru a-l reporni, apăsați 
partea de jos a ecranului ceasului.Dacă 
doriți să treceți la următoarea funcție, este 
suficientă o apăsare scurtă pe partea 
inferioară a ecranului ceasului. 
Dacă aveți nevoie de ajutor cu alte funcții, 
vă rugăm să contactați vânzătorul. 



ATENȚIE! 

Nu expuneți ceasul la căldură excesivă 
peste 50 °C, umiditate sau temperaturi sub 
-10 °C pentru o lungă perioadă de timp. 
Ceasul poate fi folosit sub stropi de apă, 
dar nu este conceput pentru înot, duș etc. 
Garanția nu acoperă daunele cauzate de 
apă. Dacă produsul are defecte, nu îl 
utilizați. 

 Produsul nu trebuie 
aruncat ca deșeuri 
nesortat, ci trebuie 
trimis la spații de 
colectare separate 
pentru recuperare și 

reciclare. 

Fabricat în China 


