Ghid de utilizare rapidă

Ceasul sport - Evolio X-Watch Sport
Ceas cu GPS de înaltă precizie

Bine aţi venit la ghidul de utilizare al Ceasului nostru Sport X
Vă mulţumim că aţi achiziţionat produsul nostru.
Acest produs este un ceas specializat de înaltă calitate cu o serie de funcţii remoarcabile.
Vă rugăm să citiţi instrucţiunile de operare cu atenţie şi utilizaţi doar accesorii originale. Nu va
fi acordată nicio garanţie dacă d-voastră nu urmaţi instrucţiunile sau dacă îl conectaţi la
accesorii incompatibile. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru vreo daună sau pierdere
cauzată prin prezenta.
Societatea noastră îşi rezervă dreptul de a face modificări în conţinutul manualului fără a face
acest lucru public.
Aceste modificări vor fi prezentate pe site-ul web al societăţii la produsul pe care îl modifică.
Acest manual a fost verificat cu atenţie şi ne rezervăm dreptul la explicaţia finală cu privire la
acesta.

Capitolul unu
1.1 Introducere
Ceasul sport X-Watch Sport este un ceas cu GPS proiectat pentru persoane active care oferă
un set cuprinzător de date de înaltă precizie referitor la activităţi sportive, inclusiv antrenorul
virtual şi istoricul înregistrărilor.
Ceasul sport X-Watch Sport poate furniza informaţii despre activităţile sportive efectuate atât
în interior cât şi în exterior:
 Mersul
 Alergarea
 Mersul cu bicicleta
 Mersul pe munte
 Alergarea în spaţii interioare
 Alegare pe teren variat
De asemenea monitorizează pulsul inimii d-voastre în mod continuu pe durata exerciţiilor şi vă
oferă câteva informaţii despre mediu în timp real, cum ar fi:
 Altitudine;
 Presiune;
 Temperatură;
 Localizarea precisă în parametri de latitudine și longitudine, etc.

1.2 Pachet
Cutia care îl ambalează conţine următoarele accesorii:

1) (Ceasul Sport) X-Watch Sport;
2) Adaptor de încărcare magnetică care poate funcţiona şi ca baterie externă;
3) Cablu MINI USB;
4) Manualul de utilizare.

Capitolul doi

Detalii produs

Butonul de pornire: Energie On/Off; Eran luminat/de oprire; Înapoi la meniul principal
Buton rotitor: Rotire şi Confirmare
Scurtături: Porniţi modul sporturi; Ecran luminat.

Adaptor

Încărcarea USB

Plasaţi adaptorul de încărcare magnetic pe spatele
Ceasului Sport X-Watch Sport, şi inseraţi un
încărcător USB în mufa micro USB a adaptorului.
Ecranul Ceasului X-Watch va indica faptul că acesta
se încarcă.

2.2 Accesare rapidă a meniului
●

Mergeţi la meniul principal prin glisarea de la dreapta către stânga;

●

Intraţi la meniul rapid şi pagina de calendar prin glisarea ecranului în sus;

●

Mergeţi la pagina de notificare prin glisare de la stânga spre dreapta;

● Mergeţi la pagina statisticilor exerciţiilor zilnice, pagina cu un singur exerciţiu, pagina de
monitorizare a somnului, pagina de testare a pulsului inimii, pagina de altitudine şi de presiune
a aerului, pagina de poziţionare GPS prin glisarea în jos.
Sugestie: Puteţi să intraţi în următoarea pagină prin glisarea pe ecran în sus, şi vă întoarceţi
la ultima pagină prin glisarea pe ecran în jos (puteţi de asemenea folosi butonul de rotire pentru
a comuta ecranele)

Capitolul Trei
3. Ghid de utilizare rapidă a produselor
Pairing models
Cerinţe de sistem :
Android 4.4 sau superior
IOS 7.0 sau superior (iphone 5 şi superioare)

3.1 Conexiunea Bluetooth (Hitfit）
Căutaţi aplicaţia Hitfit aşa cum se face mai jos în Google Play sau AppStore, descărcaţi-l şi
instalaţi-l în telefonul d-voastră; deschideţi aplicaţia Hitfit, după introducerea completă a
datelor personale, deschideţi bluetooth-ul cu sugestia.
Apoi operaţi conform instrucţiunilor de mai jos (Android sau Iphone):

Conectarea cu un telefon cu sistem de operare Android
● Deschideţi aplicaţia Hitfit, apăsaţi butonul “
din apropiere;

” pentru a căuta dispozitivele bluetooth

● Găsiţi modelul d-voastră de ceas şi clic pentru conectare, clic OK atnnci când apar căsuţele
de conectare cu sugestii. Faceţi clic pe pereche atunci când apare solicitarea de împerechere;
● Permiteţi-i telefonului d-voastră să citească locaţia d-voastră, mesajele, agenda telefonică
şi permiteţi funcţia de împingere prin sugestie.

După formarea cu succes a perechilor (bluetooth darată aşa
), ceasurile şi telefoanele mobile
pot căuta cu succes fiecare dispozitiv (clic pe găsiţi ceas/telefon mobil în ceasul/telefonul dvoastră mobil, ceasul/telefonul d-voastră mobil va vibra şi va suna).

Conectaţi-l cu un iphone
Porniţi bluetooth-ul şi aplicaţia Hitfit.
Clic pe “
” pentru a căuta dispozitivele bluetooth din apropiere,
Găsiţi ceasul şi formaţi o pereche.
După conectare, porniţi bluetooth-ul de la setările telefonului.
Găsiţi ceasurile şi formaţi pereche cu acestea.
Apoi interfaţa meniului va afişa că două dispozitive Bluetooth sunt conectate cu succes, la fel
cum se prezintă mai jos.

Ceasurile şi telefoanele
mobile pot să caute cu
succes fiecare
dispozitiv la momentul
respectiv.

3.2 Ecranul ceasului
Apăsați lung pe cadran, și învârtiți.
Alegeți interfața dorită a ceasului accesând ecranul.

3.3 Desfășurător meniu
✓ Reglare luminozitate
✓ Caută și conectează Bluetooth
✓ GPS pornire/oprire GPS
✓ Modul silențios pornit/oprit
✓ Modul avion pronit/oprit
✓ Caută telefon

Capitolul patru
4．Instrucțiuni meniu
4.1 Agendă
După ce vă conectați la Bluetooth, vă puteți verifica agenda, puteți primi și iniția apeluri
telefonice și puteți trimite mesaje cu ajutorul ceasului .

4.2 Mesaje
După ce vă conectați la Bluetooth, vă puteți verifica mesajele și puteți da un răspuns
rapid cu ajutorul ceasului（iphone încă nu este compatibil pentru sincronizarea mesajelor）

4.3 Apeluri
După ce vă conectați la Bluetooth, puteți sincorniza apelurile, puteți inițializa un apel și
puteți trimite mesaje prin Bluetooth.

4.4 Bătăile inimii
Puneți ceasul pe mână, accesați interfața de măsurare a bătăilor inimii. Măsurarea este
pornită atunci când lumina este aprinsă. Numărul bătăilor inimii va apărea după câteva secunde.
Poate afișa ultimele două valori ale bătăilor inimii.

4.5 Notificare
După ce vă conectați la Bluetooth, notificările din Mobil vor fi trimise ceasului.

4.6 Setări
●
Informații personale: setați sexul, înălțimea, greutatea, data nașterii.
●
Bluetooth: porniți sau opriți Bluetooth-ul.
●
GPS: porniți sau opriți GPS-ul.
● Data și ora: prin setarea tipului de ceas, ora se va sincroniza după conectarea la
Bluetooth, de asemenea puteți seta data manual, puteți alege forma de 12-ore sau forma de
24-ore.
● Unități: informațiile personale (distanță, înălțime, greutate) se vor schimba dacă alegeți
modelul metric sau Imperial.
● Gesturi pentru pornirea sistemului: pornit/oprit.
● Sunet: setarea tipului de notificare, tonului de apel și a volumului.

● Ecran: setarea luminozității ecranului și timpului de oprire a luminii de fundal.
● Despre: Afișează numele dispoztivului și codul versiunii softwareului.
● Mai multe limbi: alegeți limba sincronizând cu telefonul mobil sau nu, sau rămâneți la
limba setată din fabrică a ceasului.
● Indicator baterie: afișează procetul de încărcare a bateriei.
● Reveniți la setările din fabrică: reveniți la setările din fabrică.

4.7 Siri
După ce vă conectați la Bluetooth, deschideți Siri. Puteți căuta informații, vremea, puteți
seta alarma prin Siri.

4.9 Alarmă
Puteți seta tipurile de alarmă (mese, întâlniri, medicamente, somn, exerciții fizice, trezire),
timpi sonerii, repetare zile și tonul de alarmă.

4.10 Stabilirea unui obiectiv
Puteți stabili un obiectiv de mișcare zilnică (pași, distanță, calorii și timp de mișcare
fizică).

4.11 Somn
Recunoașterea automata a somnului, fără a fi necesară setarea manuală.
Puteți seta timpul de somn în meniul de somn printr-o mișcare de glisare de la dreapta la
stânga. Setarea din fabrică a perioadei de somn este 22:00-8:00, poți vedea situația somnului
tău (timpul total de somn, timpul de somn adânc/ușor, și ora de culcare și de trezire obișnuită)
accesând ecranul.

4.12 Muzică
După ce vă conectați la Bluetooth, puteți porni muzica pe smartphone și puteți regla
volumul și puteți iniția apeluri telefonice.
În cazul în care doriți să utilizați smartphone-ul pentru a răspunde la apeluri telefonice,
pur și simplu apăsați pe indicatorul Bluetooth de pe smartphone în timp ce sună sau în timpul
conversației.

4.13 Altitudine, presiunea aerului și temperatură
Ceasul va arăta altitudinea, presiunea aerului și temperatura pe ecran datorită senzorilor
ambientali.
Pentru o măsurare precisă senzorul trebuie reglat în secțiunea de setări.

4.14 Manipulare camera de la distanță

Conectați-vă la Bluetooth și deschideți camera mobilului, puteți face fotografii cu ceasul,
fotografiile vor fi salvare în mobilul dumneavoastră.

4.15 Calculator
4.16 Înregistrare sunete
Apăsați pe punctul roșu pentru a începe înregistrarea și pe pătratul roșu pentru a încheia
înregistrarea. Glisând ecranul de la dreapta la stânga, puteți verifica înregistrarea audio.

4.17 Cronometru
Apăsați pe bulină pentru a începe măsurarea timpului, puteți salva înregistrarea apăsând
pe punctulețul din dreapta în timpul cronometrării (după expirarea timpului, înregistrarea se va
șterge după ce apăsați pe punctual din dreapta), puteți vizualiza înregistrarea glisând ecranul
din dreapta spre stânga.

4.18 Reglarea volumului
Puteți apăsa pe “-/+”sau puteți utiliza butonul rotativ pentru a regla volumul.

4.19 Reglarea luminozității
Puteți apăsa pe “-/+” sau puteți utiliza butonul rotativ pentru a regla luminozitatea.

4.20 Calendar
Puteți modifica luna glisând pe ecran.

4.21 Controlul mișcării
Puteți aprinde ecranul rotind încheietura.

4.22 Vreme
După ce vă conectați la aplicația Hitfit, ceasul vă va arăta vremea locală.

4.23 Sport
Modalități de sport: mers pe jos, alergare, mersul cu bicicleta, drumeții, alergare în loc
închis, alergare la concurs. GPS-ul va porni automat în timpul mersului pe bicicletă, alte modele
trebuie setate manual.
Poți vedea întreaga mișcare zilnică (pași, distanță, calorii, timp exerciții fizice) accesând

ecranul corespunzător.

Pentru asistență clienți, vă rugăm contactați-ne pe adresa suport@evolio.ro

Declaratie de conformitate
Televoice Grup S.R.L., cu sediul în București, strada Grigore Cobalcescu, nr. 39, Sector 1, București,
RO15005294, J40/11378/2002, declarăm pe propria răspundere că produsul Evolio X-Watch Sport ,
comercializat în România sub:

Marca: Evolio;
Model: X-Watch Sport;
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.
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