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SmartWatch DT36
Manual do Usuário



Obrigado por ter escolhido nosso smart watch. Você pode ler este manual
para ter uma compreensão e entendimento das funções e operações deste
dispositivo. A companhia tem  o direito de modificar os conteúdos
deste manual sem aviso prévio.

Guia de Operação:

O Botão Home: Pressione por um longo tempo para trocar o relógio, 
pressione rápidamente para voltar para interface de Standby, se o 
smartwatch der algum bug pressione por 10 segundos para reiniciar.

Troca da Face: pressione por um longo tempo na tela, vai haver uma
opção de troca de face, clique para confirmar.

Menu Principal: deslize para a direita/esquerda para entrar, deslize
para esquerda para próxima página. Deslize para direita para retornar.



Botão On/Off

TP Gestos: Deslize direita/esquerda/cima para entrar no menu,
após entrar na função, deslize da esquerda para direta para 
retornar, deslize da direita para esquerda para confirmar.



Instruções de Carga:
Base de carga, Interface USB, 5V carregadores padrão de  celular.
Cerca de 70 minutos para carga total.



A Conexão entre o Relógio
e o Smartphone:

Primeiro, o smartphone precisa
ter instalado o App ‘’Fundo’’ para
celulares. existem duas maneiras

iOS, Android:
Escaneie o QR Code através do navegador do celular,
ou use o Scanner para escanear e baixar o Fundo App.

Ou procure ‘’Fundo’’ na playStore e faça download. Caso
utilize iOS, procure ‘’Fundo’’ na App Store e faça download.

Após a instalação, ligue o Bluetooth do seu Celular e o Fundo App,
confirme a notificação e autorize, clique em ‘’More’’ no canto
inferior, entre em ‘’Add Device’’, procure por ‘’SmartWATCH’’ e 
clique para conectar, então você se conectará em um 
Bluetooth 4.0



Agora vá no Bluetooth do relógio- searching bluetooth- selecione
ligar bluetooth- clique em seu celular o nome na lista- confirme a
coneção em seu celular. Agora você está conectado em um
Bluetooth 3.0.
Apenas quando o Bluetooth 3.0 & 4.0 estão conectados o relógio
está pronto para uma performance completa, deslize para baixo
e você verá o ícone Bluetooth, a cor verde superior representa
que o Bluetooth 3.0 está conectado, a cor azul na parte inferior
representa Bluetooth 4.0 está conectado.

Como o Protocolo Bluetooth é diferente entre os modelos de smartphone.
Algumas vezes a conexão será instável entre o smartphone e o smartwatch.
Reinicie o Bluetooth, então tente conectar novamente, ou resete as 
configurações de fábrica. Se aparecer que o sistema parou, pressione o
botão de power por cerca de 10 segundos para reiniciar o relógio.



Como definir notificações:
Vá nas configurações do Smartphone -> Gerenciamento de Apps,
no ‘’Fundo’’ -> libere todas as permissões.

Gerenciamento de notificações -> ‘’Fundo’’ Ative todas.
Abra o App ‘’Fundo’’ -> More -> App Notification Push ->
Libere todas as permissões.

Nota: Certifique-se que todos Apps de terceiros que você deseja 
receber notificações no dispositivo estão habilitados a receber
e enviar notificações para o smartphone.

Upgrade de Firmware:
Em conexões normais de Bluetooth, entre em ‘’Fundo’’, clique
em mais no canto inferior direito, clique em firmware upgrade, se
houver uma nova versão, vai aparecer uma barra de progresso,
o processo de upgrade leva de 3 a 5 minutos, após o upgrade
ser completo, o bracelete irá automaticamente ligar e reconectar
no dispositivo, desconecte o bluetooth e reconecte.



Introduzindo as Principais Funções:
Ligação
Discagem: Bluetooth liga através do celular, converse pelo relógio.

 Sincronize todos os contatos da sua lista, o máximo são 400.Contatos:

 Sincronize todo seu histórico de chamadas.Histórico de Chamadas:

 sincronize todas suas mensagens de texto.SMS:
(Não suporta iOS ainda).

Bluetooth: Procure o dispositivo que você deseja conectar ou desconectar.

 Cheque seus passos durante o dia, calorias que queimou ePedômetro:
distância percorrida. Todo dia Meia noite todos os dados são salvos
automaticamente e resetados ao 0. Deslize para cima para entrar nas
opções; status, on e off; histórico, pode checar dados de até 7 dias.
Objetivos, defina um objetivo diário de passos; coloque todas suas
informações, como gênero, altura, peso e etc.
Para uma medição mais precisa dos dados.



Monitor de Sono: O Relógio irá ligar automaticamente das 9hrs da noite
até as 9hrs da manhã. Ele irá salvar a duração do seu sono e a qualidade,
ajudar você a se ajustar em um tempo melhor de descanso, melhorar
a qualidade do seu sono, deslize para cima para entrar nas opção; Status,
On e OFF; Histórico, cheque o sono profundo e sono leve; instruções.

Medidor Frequência Cardíaca: Utilize o relógio de uma forma apertada
em seu pulso, a melhor posição é acima da mão-pulso, deslize o menu
para baixo entre no histórico, modos incluem medição única e medição
contínua; e instruções. Geralmente falando o valor padrão é
60-90 batimentos por minuto.

 Adota a frequência cardíaca óptica e tecnologia combinada ECG,ECG:
cerca de 30 segundos você pode visualizar os dados, após o teste 
aparecer no App, significa que os dados ECG foram salvos no
smartphone ‘’Fundo’’.

 Defina um lembrete de longo período de descanso,Sedentarismo:
esta função irá te lembrar de levantar quando o tempo se esgotar.



Gestos: Suporta mutar chamadas, virar parar silenciar alarme, gestos
para ligar o sistema( levantar a mão automaticamente liga a tela), 
chacoalhe para atender ligações. 

Faces: Tem duas faces de Standby para escolha.

Relógio: Existem 4 faces de relógio para escolha.

 Você pode selecionar o perfil de quem te liga, selecionarSom:
Ringtones, selecionar Ringtones das notificações.

 Ajustável para mídia, Ringtones, notificações etc.Volume:

 Pode definir até 5 alarmes, pressione por um longo tempoAlarme:
para cancelar o alarme.

 Contagem única, clique no ícone da esquerda para começarCronômetro:
a cronometrar, aperte para pausar, aperte novamente para acumular tempo.

 Ligue e desligue o bluetooth do relógio.Definições Bluetooth:

Modo Economia de Bateria: Ligue o relógio para entrar no modo relógio,
outras funções são desligadas; display, acesso ao brilho da tela e 
duração da luz de fundo.

 Clique em ‘’Find phone’, conectado com seu smartphone e eleAnti-Perca:
vai começar a tocar um alarme, após localizar seu smartphone, aperte
em ‘’End’’ no smartphone para parar o alarme, isso funcione tanto
quanto no relógio quanto no smartphone.



Gestos:  Você pode visualizar o modelo do relógio e a versão do software.

 Smartphone para baixar Fundo App,Transmissão de dados:
após a conexão bem sucedida, entre nos dados dos passos,
frequência cardíaca, qualidade do sono, múltiplos esportes
podem ser transmitidos ao seu smartphone.
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