
Relógio Inteligente ID206
Manual de Operação

Obrigado por comprar esse produto. 
Leia esse Manual cuidadosamente antes do uso.

Digitalize o código QR para mais 
informações de função

Esse número é só para uso interno

Modelo Tipo de Ecrã Ecrã a cores  
1,69”-polegadas

Cerca de 2,5 
horas Vida da bateria

Peso do 
produto

Versão 
Bluetooth

Consumo de 
energia 

transmissão máx.

Tensão de 
carregamento

Capacidade 
da bateria

Carregamento
Tempo

Impermeável à 
água nível

Temperatura 
de operação

Produto
Frequência

Guia de partida rápida

Operação no ecrã

Recursos
Instruções de segurança

Cuidados e manutenção

Descarregamento e pareamento da 
aplicação

1. Visão geral do produto

2. Ligar/Desligar

1. Descarregamento da aplicação

2. Pareamento

Operação do botão físico
Pressão rápida
1. Para retornar.
2. Para despertar o ecrã quanto estiver desligado.

Deslize para cima/para baixo
1. Para alternar pelo menu.
2. Para ver longos textos/detalhes.

Deslize à esquerda/direita
1. Para alternar pelo menu.

Bata levemente no ecrã
1. Para entrar no menu.
2. Para operar de acordo com os avisos.

Bata levemente e segure no ecrã.
1. Para mudar entre os lados do relógio.

2. Mantenha o produto seco;
3. Não use o produto muito apertado;
 *  Não use limpadores domésticos para limpar o produto. Ao 
invés disso, use limpadores sem sabão
 *  Para manchas difíceis, é recomendado esfregar com álcool 
para removê-las.
À prova d’água: Não usado para uso durante mergulhos, natação 
no mar ou numa sauna. Adequado para uso em piscinas de 
natação, duchas (água fria) e águas rasas.

• Não coloque o produto e seus acessórios em temperaturas  
 extremas, de outro modo, pode causar perigos como falhas do  
 produto, incêndio ou explosão.
• Proteja o produto de fortes impatos ou abalos, de modo a não  
 danificar o produto e seus acessórios, para evitar falhas do  
 produto.
• Não desmonte ou modifique o produto e seus acessórios por  
 conta própria. Contate nosso serviço pós-venda quando houver  
 falha no produto.Três sugestões de uso e manutenção:

1. Mantenha o produto limpo;

ID206 tem recursos como resistência à água 5ATM, vida da bateria 
ultra-longo, controlo de toque em ecrã inteiro, baixa latência, 14 modos 
de exercícios e múltiplas faces relógio na nuvem. Ele suporta o 
monitoramento da frequência cardíaca e deteção de estresse durante 
todo o dia, deteção de oxigénio no sangue e monitoramento do sono, 
etc. Para instruções de operação e Perguntas Frequentes sobre esses 
recursos, ligue a aplicação e vá para a seção “Guia do Utilizador”.Pressão longa

1. Para ligar o relógio.
2. Por 5s enquanto carrega para redefinir as aplicações. (Dados 
não serão apagados)

Ligar
Apesar do relógio estar desligado, ele liga automaticamente 
quando é colocado em carregamento.

Descarregue e instale a aplicação “VeryFit” no App 
Store, Google Play ou ao digitalizar o código QR 
abaixo.

Ligue a aplicação VeryFit -> Ative a conexão Bluetooth em seu 
telefone -> Busque a aplicação para o dispositivo para parear (ou 
digitalize o código QR no dispositivo) -> Conclua a ligação na 
aplicação (ou no dispositivo).

Prima longamente o botão para ligar o relógio.

Nota: Carregue o relógio para ativá-lo antes do primeiro uso. O adaptador de 
energia original deve ser usado para carregamento.

Desligar
Para desligar o relógio: vá para Definições-> 
Menu Desligar.

Botão 
físico

Botão 

Ecrã

Contatos de 
carregamento 
magnético Sensor de 

frequência 
cardíaca



O dispositivo atende os critérios UE ROHS.
Consulte I CE 62321, UE ROHS 
Diretiva 2011 /65/UE e diretiva revisada.

Esse dispositivo atende a Parte 15 das Regras FCC. A operação 
está sujeita às duas condições que seguem:
1. esse dispositivo não pode causar interferência nociva, e
2. esse dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, que    
    inclui interferências que pode causar uma operação indesejável.
Mudanças ou modificações não expressamente aprovadas pela 
parte responsável pela conformidade pode impedir a autoridade do 
utilizador de operar o equipamento.
Esse equipamento foi testado e verificado que está conforme com 
os limites para o dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 
15 das Regras FCC. Esses limites se destinam a fornecer uma 
proteção adequada contra interferências nocivas numa instalação 
residencial.
Esse equipamento gera, usa e pode irradiar energia de 
radiofrequência e, se não instalado e usado de acordo com as 
instruções, pode causar interferência nociva para comunicações de 
rádio. Todavia, não há garantias de que não ocorrerão interferências 
numa instalação em particular.
Se esse equipamento não causa interferência nociva para a 
receção de rádio ou televisão, que pode ser determinado ao 
desligar ou ligar o equipamento, o utilizador é incentivado a tentar 
corrigir a interferência por um ou mais das seguintes medidas:
-- Reoriente ou reposicione a antena de receção.
-- Aumente a separação entre o equipamento e o recetor.
-- Conecte o equipamento a uma tomada num circuito diferente   
   daquela ao qual o recetor está ligado.
-- Consulte o representante ou um técnico experiente de rádio/TV 
   para ajuda.

CUIDADO
- Risco de explosão se a bateria for substituída com um tipo 
incorreto;
- eliminação de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou 
esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode causar 
uma explosão;
- deixar uma bateria em um ambiente com temperatura 
extremamente alta que pode causar uma explosão ou vazamento de 
gás ou líquido inflamável;
- uma bateria sujeita a uma pressão de ar extremamente baixa pode 
causar uma explosão ou vazamento de gás ou líquido inflamável.

Aparelhos elétricos antigos não devem ser lançados 
juntos ao lixo de resíduos mas devem ser eliminados 
separadamente. A eliminação em pontos de coleta 
comunitária por meio de pessoas particulares é gratuita.O 
proprietário de aparelhos antigos é responsável em levar 
os aparelhos a esses pontos de coleta ou a pontos de 
coleta semelhantes. Com esse pequeno esforço pessoal, 
contribuir-se-á com a reciclagem de matérias-primas 
valiosas e o tratamento de substâncias tóxicas.

Se sentir desconforto ou irritação da pele ao usar seu relógio 
inteligente, então é recomendado tentar limpar seu dispositivo. Às 
vezes, resíduos de materiais estranhos surgem em torno ao seu 
dispositivo e pode prejudicar a sua pele. É possível que não esteja a 
usar o relógio corretamente. É recomendado assegurar-se de limpar 
e ajustar seu relógio regularmente para um ajuste mais confortável.

Cuidado:
● Se sentir irritação da pele ao usar seu relógio, deixe de usá-lo e  
 aguarde dois a três dias para ver se os sintomas diminuem. Se  
 os sintomas persistirem ou piorarem, consulte um médico.
● Se tem eczema, alergias ou asma, é provável que sinta uma  
 irritação da pele ou alergia ao usar o dispositivo.




