
Manual de instruções

relógio inteligente

1 .Android 4.4 e acima 2. iOS 8.5 e acima

3. Suporta Bluetooth 5.0 e acima

Plataforma de adaptação e requisitos
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Detalhes do produto

Tecla de Retorno

Contato de carregamento

Boca de sino

(traseira)

Sensor de leitura de 
frequência cardíaca

Visualização de 
Toque Completo

(o anverso)

Introdução da função
1. Modo Mostrador: O mostrador mostra a hora, data e força. (A hora da pulseira será automaticamente sincronizada 
com a hora do telemóvel após conectar-se à APLICAÇÃO. O mostrador designado pode ser personalizado pela 
APLICAÇÃO. A hora não pode ser definida na pulseira).
2. Interface da função de discagem: clique para entrar, há registos de chamadas, contatos, teclado de discagem, 
SOS, clique para selecionar contatos ou discagem manual.
3. Interface da função de frequência cardíaca: Clique na interface de frequência cardíaca da pulseira para medir o 
valor de sua frequência cardíaca atual e visualizar o resultado da medição. Uma análise de informações mais 
detalhadas e registo de dados podem ser vistos simultaneamente na APLICAÇÃO.
4. Interface da função de pressão arterial: Clique na interface de pressão arterial da pulseira para medir o valor de sua 
pressão arterial e visualizar os resultados da medição. Uma análise de informações mais detalhadas e registo de 
dados podem ser vistos simultaneamente na APLICAÇÃO.
5. Interface da função de oxigénio no sangue: clique na interface de pressão arterial da pulseira para medir o valor 
atual de oxigénio no sangue e visualizar os resultados da medição. Uma análise de informações mais detalhadas e 
registo de dados podem ser vistos simultaneamente na APLICAÇÃO.
6. Modo multidesportos: andar, correr, andar de bicicleta, escalar, nadar, pular corda, tênis de mesa, basquete, 
futebol, badminton, há um iniciar/pausar com um clique para entrar, registar o tempo de exercício e gerar calorias.
7. Status interface: regista o tempo de exercício, quilómetros e calorias queimadas.
8. Função Cronómetro: Clique para entrar na função cronómetro para iniciar/pausar/encerrar uma operação.
9. Interface do sono: A pulseira pode registar e visualizar a duração total de seu sono, assim como a duração do sono 
profundo e leve. Uma análise com dados mais detalhados pode ser vista na APLICAÇÃO simultaneamente.

10.Parada: Clique para entrar e fechar a pulseira.
11.Controlo da música: após conectar o dispositivo, a pulseira inteligente é capaz de controlar o leitor de música. 
Prima e segure para entrar no painel de controlo de música, para a leitura/pausa, música anterior e próxima 
música.
12. Interface mensagens: Ligue a notificação na APLICAÇÃO, a notificação será mostrada na pulseira inteligente 
onde quer que sejam recebidas mensagens, em entrada, de notificação da APLICAÇÃO.
13. Ajuste de brilho: Clique para ajustar o brilho do ecrã.
14. Encontre o telefone: Quando a pulseira é conectada à aplicação, clique em ir encontrar o telefone e o telefone 
tocará mais tarde.
15.Definição: inclusão de Bluetooth, modo luz longa, modo não perturbe, informações do dispositivo, visualização 
de força, emudecer/vibrar mostrador, SOS.
16.Outras características: lembrete de carregamento, lembrete de sedentarismo, lembrete de chamada, lembrete 
de alarme, montagem de foto, lembrete de atualização, lembrete de conexão.

Prima longamente a interface mostrador para comutar o mostrador

[USE]
Deslize para cima e para baixo

Deslize para cima e 
para baixo

Clique no ícone do menu correspondente para 
entrar na relevante interface de função

Deslize 
para a 
esquerda

Deslize 
para a 
direita

Deslize para 
a esquerda

Deslize para 
a direita

Deslize para 
a direita

Deslize para 
a esquerda

[Uso de 
chamadas]

[Conexão sistema Android]

Código QR da APLICAÇÃO 
WearFit2.0 (WearFit2.0 permite o 

uso de características da 
aplicação móvel)

1. Escaneie o código QR acima ou efetue a busca do “WearFit2.0” no plataforma de distribuição de 
aplicações Android, efetue o descarregamento e instale a APLICAÇÃO WearFit2.0.
2. Prima e segure o botão 3S para reiniciar, abrir e entrar na APLICAÇÃO “WearFit2.0”, faça a busca 
do dispositivo de acordo com o assistente da conexão da APLICAÇÃO, selecione o modelo de 
dispositivo e complete a conexão e emparelhamento.
Dica: Se a pulseira não puder efetuar a leitura da música após conectar a APLICAÇÃO com 
sucesso, será necessário entrar nas definições de Bluetooth do seu telefone e selecione o nome 
correspondente Bluetooth e clique em Conectar.

Abra o cliente móvel para definir 
as informações pessoais

Comute para Dispositivo de Busca de 
gestão da conexão

Clique no nome do dispositivo para 
completar o emparelhamento

Ligação completa 

[Método de conexão da APLICAÇÃO]      

Código QR APLICAÇÃO 
WearFit2.0 (WearFlt2.0 permite o 

uso de características da 
aplicação móvel)

1. Escaneie o código QR acima ou faça a busca do “WearFit2.0” na plataforma de distribuição de 
aplicações, descarregue e instale a APLICAÇÃO WearFit2.0.
2. Prima e segure o botão 3S para reiniciar, abra as definições de Bluetooth do telefone, busque o 
nome correspondente Bluetooth e selecione o emparelhamento de conexão.
3. Abra e entre na APLICAÇÃO “WearFlt2.0”, faça a busca do dispositivo de acordo com o 
assistente da conexão da APLICAÇÃO, selecione o modelo de dispositivo e complete a conexão e 
emparelhamento.

Abra o dispositivo de busca das definições do 
bluetooth do sistema do telemóvel

Clique no nome do dispositivo para completar 
o emparelhamento

Abra o cliente móvel para definir as 
informações pessoais

Comute para Dispositivo de Busca de 
gestão da conexão

Clique no nome do dispositivo para 
completar o emparelhamento

Ligação completa

[Introdução Wearfit 2.0]
1. Página inicial, funções adicionais, informações pessoais

2. Módulo de sono: Regista as informações de 
sono diárias, semanais e mensais na forma de 
tabela. Base no dados da pulseira para calcular o 
tempo e a qualidade de sono diariamente.

3. Módulo de passos: Uma tabela será desenhada para mostrar os passos, distância e calorias 
queimadas de acordo. Fornece um discernimento para o utilizador de dados diários, semanais e 
mensais.
4. Módulo de frequência cardíaca: Fornece a informação de detalhes da sua frequência cardíaca 
diária, semanal e mensal. Sua frequência cardíaca será lida a cada hora.

5. Módulo de pressão arterial: Fornece a informação de detalhes da sua pressão arterial diária, 
semanal e mensal. A sua pressão arterial será lida a cada hora.

6. Módulo de oxigénio no sangue: Fornece a informação de detalhes do oxigénio no sangue diário, 
semanal e mensal. O oxigénio no seu sangue será lido a cada hora.

7. Módulo de fadiga: Mede a sua fadiga em tempo real e visualiza a informação para você a cada 
hora. 

[Parâmetros básicos]

Tamanho do ecrã 1,28 polegadas

Bluetooth 5.0
IP67
Bateria polímero de lítio

200mAh

2 Horas
47mm*12mm
Carregamento de clipe, Tensão 5V

Ecrã tátil completo
Pulseira inteligente+Carregador magnético+Manual de instruções 

Bluetooth
Nível impermeável à água

Tipo de bateria
Capacidade da bateria

Tempo de carregamento

tamanho da 
pulseira
Carregamento

Ecrã tátil

Pacote

[Nota]
1. A conexão Bluetooth falhou diversas vezes durante a chamada. Tentar se conectar 
novamente após reiniciar a pulseira.
2.Se houver um problema de qualidade do produto ou o uso dos produtos não for claro, 
contate nossa loja direto pelo email, iremos ajudá-lo rapidamente.
3. Os resultados da medição deste produto são só para referência, não para qualquer fim 
médico e de base. Siga as instruções do médico e não confie nos resultados da medição 
para autodiagnóstico e tratamento.
4. O grau de impermeabilidade à água é IP67, que pode ser usado para a impermeabilidade 
em sua vida útil. Mas a pulseira não pode ser usada para mergulhar e deixar sob a água por 
longo período. Além disso, este produto não impede a água quente, porque o vapor afetará 
a pulseira.
5.Nossa empresa se reserva o direito de modificar o conteúdo deste manual sem 
notificação. Algumas funções são diferentes nas várias versões de software, o que é 
normal.
6.Cuidado  Não use adaptador de força que produza mais de 5V---1A para carregar, de 
outro modo, o circuito pode ser queimado e a bateria não será carregada.

75mm

90mm
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