X Watch M
Manual de utilizare

1.Introducere

1.1 Detalii produs
Buton power: Power on/off, on/off display, revenire la meniul principal.
USB: Incarcare/Transfer date.
Touch Screen: Fiecare functie a dispozitivului va fi afisata pe ecranul tactil al smartwatch-ului.
Puteti intra in Home Screen apasand butonul Power. Pentru a vedea meniul “ceas”, apasati acelasi
buton Power. Cadranul ceasului poate fi schimbat apasand usor pe displayul dispozitivului.
Glisand de sus in jos ecranul principal puteti intra in functiile rapide ale dispozitivului, respectiv :
mod avion, muzica prin bluetooth, ajustarea luminozitatii.
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Home screen：

Interfata meniu:

Pentru a schimba interfata dispozitivului, apasati usor pe ecran.

1.2 Specificatii ceas:
Name

X-Watch M

LCD

1.2inch round screen

Display

Touch screen,
resolution：240*240

CPU

MT6261

Frecventa

GSM 850/900/1800/1900MHz

Memorie

32Mb+32Mb

Baterie

280mAh

Bluetooth

BT3.0

Pedometru

Support

Monitorizare
somn

Support
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2. Utilizare rapida
2.1 Descarcare aplicatie
Descarcati aplicatia Fun-Run folosind qr codul sau, puteti sa o descarcati direct de pe marketplace.

2.2 Instalare aplicatie
Dupa instalarea aplicatiei o sa identificati o inconita la fel ca cea din imaginea alaturata.

2.2.1 Utilizarea Aplicatiei
Deschideti aplicatia si lasati notificarile asa cum sunt.
Pentru a adauga noi functii, intrati in aplicatie si selectati Fun Run.

Nota：Va rugam, sa nu inchideti functia bluetooth atunci cand vizualizati o notificare. Altfel
va fi afectata sincronizarea dintre dispozitiiv si telefon.

2.3 Conexiune Bluetooth si sincronizare
Conditie : Asigurati-va ca functia bluetooth este activata.
Conexiune: Intrati in aplicatia bluetooth, si selectati numele telefonul dumnevoastra pentru a
conecta dispozitivele.
Odata sincronizate dispozitivele, se pot utiliza toate functiile ceasului cu succes.

3.Informatii de baza
3.1 Apeluri
Introduceti numarul de telefon si apelati.

3.2 Mesaje
Sincronizati ceasul cu telefonul pentru a vizualiza mesajele.

3.3 Inregistrare apeluri
Puteti vizualiza din smartwatch toate apelurile pierdute, efectuate sau primite.
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3.4 Contacte
Sincronizati contactele din telefon cu cele de pe ceas.

3.5 Bluetooth
Lasati functia bluetooth activa pentru a se putea realiza conexiunea intre smartphone si ceas.

3.6 Apeluri bluetooth
Sincronizati telefonul cu ceasul, pentru a putea efectua apeluri.

3.7 Notificari
Notificarile primite pe telefon (sms, apel pierdut, mesaje whatsup, notificari facebook, etc) vor fi
afisate si pe ecranul cesului.

3.8 Remote Camera
Utilizati de la distanta camera telefonului prin functia “remote camera “.

3.9 Player muzical
Puteti asculta muzica preferata, ascultand melodiile salvate in propriul telefon. Pentru ca acest
lucru sa fie posibil, este necesara activarea functiei Bluetooth.

3.10 Anti pierdere
Cu ajutorul functiei anti lost a ceasului, va puteti gasi smartphone-ul.

3.9 Setari
In setarile ceasului va puteti seta ora, data, limba, afisajul preferat.

3.10 Pedometru
Pedometrul masoara numarul pasilor efectuati, distanta parcursa, viteza de deplasare si
numarul caloriilor consumate.

Nota: Daca doriti sa reveniti la meniul principal, nu este necesar sa opriti pedometrul.
Trebui doar sa apasati butonul de power.
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3.11 Monitorizare somn
Pentru a observa calitatea somnului, este necesar sa purtati ceasul in timp ce dormiti si sa
aveti functia Monitor Sleep activata.

3.12 Sedentary Remind
Puteti selecta un anumit interval de timp zilnic, in care ceasul sa va reaminteasca de reluarea
exercitiilor fizice.

Nota: Nu puteti utiliza functiile reminder sedentarism, pedometru si
monitorizarea somnului in acelasi timp.

Alte informatii utile:
Incarcati dispozitivul complet inainte de al utiliza.
Timp necesar pentru incarcarea complete a ceasului este de 2 ore.
Utilizati accesoriile originale ale dizpozitivului.
Dispozitivul se va deconecta, daca distanta fata de telefon va fi prea mare.
In cazul in care ceasul se deconecteaza, va rugam sa il conetati din nou la telefon.
Pentru a vedea numele persoanei care va apeleaza, este necesar sa sincronizati agenda telefonului
cu ceasul.
Cand ascultati muzica, anumite melodii nu o sa aiba numele afisat. Acest lucru este normal
datorita softurilor diferite folosite de cele 2 dispozitive.

4. Posibile probleme in momentul utilizarii :
4.1 Nu reusiti sa deschideti ceasul?
Tineti apasat in jur de 4 secunde pe butonul Power.
4.2 Ceasul se inchide singur?
Baterie este descarcata. Reincarcati dispozitivul .
4.3 Timp de utilizare prea scurt?
Bateria nu a fost incarcata complet.
4.4 Cesul nu se incarca?
Durata bateriei se reduce in timp.
Verificati ca nu cumva cablul usb sa fie deteriorat.
Verificati daca ati introdus corect cablul.
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4.5 Nu apare pe ecranul ceasului numele celui care va apeleaza?
Ati uitat sa sincronizati agenda in momentul conexiunii telefonului cu ceasul.

4.6 Apelul efectuat se intrerupe in timpul convorbirii?
Dispozitivele se afla la distanta prea mare unul fata de celalalt.

Daca intampinati probleme de functionare ale ceasului X-Watch M, va rugam sa
ne contactati :
Departament Tehnic Evolio :
Telefon: +4021.300.2003
Adresa E-mail: suport@evolio.ro
Adresa Service Evolio: Str. Grigore Cobalcescu nr. 39, sector 1, Bucuresti -statie de
metrou Izvor -tramvai 44 si 24 statia Ostasilor
Program service Evolio: Luni-Vineri 09:00 - 17:00
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Declaratie de conformitate

Televoice Grup S.R.L., cu sediul în București, strada Grigore Cobalcescu, nr. 39, Sector 1, București,
RO15005294, J40/11378/2002, declarãm pe propria rãspundere cã produsul Evolio X-Watch M ,
comercializat în România sub:
Marca: Evolio;
Model: X-Watch M;
Nume comercial: Ceas inteligent;
Ca echipamentele electrice si electronice puse pe piata de compania noastra respecta prevederile
urmatoarelor acte normative: Hotararea nr. 1022/2002, H.G. 497/2003 (privind compatibilitatea
electromagnetica), H.G. 457/2003, modificata prin Hotararea1514/2003 (privind asigurarea securitatii
utilizatorului de echipamente electrice de joasa
tensiune) precum si toate actele normative incidente, H.G. 992/2005 (privind limitarea utilizarii
substantelor periculoase), H.G. 448/2005 (privind prevenirea producerii de deseuri de echipamente
electrice si electronice) si Directivele UE 2002/95/CE, 1999/5/EC.
Produsul a fost evaluat conform urmatoarelor standarde, mentionate in anexa II a H.G. 88/2003: EN
62479:2010, EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN

300 328. Toate documentele justificative ale evaluarilor primite de la producator, sunt depozitate la
sediul companiei noastre.
Produsul are aplicat marcajul CE.
Garantia produselor se asigura in conformitate cu O.G. 21/1992, Legea
449/2003, Legea 296/2004 si O.U.G 174/2008, privind protectia consumatorului.

Liviu Nistoran
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