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1. Instalação do App da pulseira

Procure por ‘’Happy sports’’ na App Store do Android e
na Apple Store, ou escaneie o QR Code do lado direito
e instale o App.

Dispositivos Apple são compatíveis apartir do iOS 8.0
e superiores da versão do iPhone 4S;

Dispositivos Android são compatíveis Android 4.4
e superiores, suporta Smartphones Android superior
ao bluetooth 4.0.



2. Descrição
Visual

Área de touch
funcional

Pulseira

Monitor

Fivela de ajuste
da pulseira

3. Montagem e utilização

B. O sensor deve ser colocado rente a pele para
evitar movimentos, assim conseguirá medir
a frequência cardíaca com mais precisão. 

C. Levante sua mão ou vire o pulso para ligar a tela. 

A. Ajuste o tamanho da pulseira de acordo com o 
orifício de ajuste, aperte-a no pulso conforme o 
tamanho desejado e feche a fivela. 



Depois de baixar e se registrar no App, ligue seu bluetooth
do Smartphone, abra o gerenciador de dispositivos na
interface do App, e clique em ‘’Bind management’’ 
depois ‘’bind new device’’. Aguarde o bluetooth procurar
o caminho da pulseira nesta página. Clique no caminho
da pulseira em seu Smartphone e você pode atrelar
esta conexão com a pulseira.

4. Atrelar conexão com a pulseira



Agora abra o App ‘’Happy Sports’’ em seu Smartphone e
clique ‘’Connect Device’’, selecione ‘’Binding Management’’
e exibirá ‘’Binding information’’.

Selecione o código exibido na tela de desligar do T80,
Este código deve parecer com ‘’T80A7C0’’ ( este código
é o mesmo que aparecerá em seu Smartphone),
e depois clique neste código dentro do App Happy Sports
em seu Smartphone.



Para finalizar, clique em ‘’Pairing’’ e a conexão será
salva com sucesso, como é mostrado abaixo.

Note que você precisa pressionar
a pulseira ao mesmo tempo.
(caso contrário a conexão falhará).



Nota:
Se a pulseira smart não conectar no Smartphone, delete
 o App ‘’Happy Sports’’ e baixe-o novamente do Play 
Store ou  Apple Store, e siga os passos acima para
configurar o smartphone e a pulseira smart.

5. Configurações de permissões do Sistema Android
Nota: Você precisa dar permissão para o aplicativo no
Android, necessita ser uma permissão total.

(1) Clique na interface principal de configuração do
smartphone, selecione gerenciamento de permissões.
(2) Separadamente entre em cada opção e habilite
todas elas. (notificações, aplicações,proteção etc.)



6. Operação
a. Você precisa pressionar a tecla touch por 
alguns segundos na primeira vez que você 
utiliza a pulseira;

b. Clique no touchpad para trocar o botão
para passar as funções, medição de frequência
cardíaca, tirar fotos, modo multi-movimentos 
para ativar as funções relacionadas. 

Tecla Touch

7. Carregar

• 1. Utilize o carregador magnético que acompanha
o produto, e posicione na parte traseira da pulseira.

• 2. O USB tap está inserido dentro do Adaptador USB
( o adaptador não está incluso na embalagem).

Contatos de carga

Carregador magnético

Adaptador USB



8. Funções e exibição

Interface principal Sport Frequência 
Cardíaca

Sono
Oxigenação
do Sangue

Pressão
Sanguínea

Alarme Configurações

Foto Música Localize a pulseira Atrelar Dispositivo

Desligar Modo Não Pertube Restauração de Fábrica Ajustes de Brilho



Lembrete
Anti-Sedentarismo Objetivo Completo Carga Sair

9. Detalhamento e introdução aos Modos de Movimento

Modo Caminhada Modo Corrida Modo Escalada Modo Ciclismo

Nota: Por cada modo de movimento calcular diferentemente,
escolha o modo relativo mais próximo da atividade que
estiver praticando para uma contagem mais precisa.

10. Parâmetros Básicos
Consumo de bateria: Modo standby média de 45 dias,
uso normal média de 15 dias.
Tipo de bluetooth: Bluetooth 4.2



Categoria da fonte: multi-idiomas
App: Happy Sports
Voltagem de carga: 5.0v
Corrente de carga: 75MA
Idiomas suportados: Chinês Simplificado, Chinês tradicional,
Inglês, Japonês, Coreano, Espanhol, Alemão, Italiano, Francês,
Grego, Turco, Russo, Holandês e Português.
Requerimentos do Smartphone: sistema que suporte iOS 8.0
e versões superiores do iPhone 4S/ 5 / 5S / 5C / 6 / 6 Plus / SE
/7/7 Plus;
É compatível com android 4.4 e versões superiores, suporta
Androids com Bluetooth 4.0
Gravação de exercícios: Contador de passos, tempo de exercício,
distância do exercício, calorias consumidas, monitoramento do
sono. Salve 30 dias de exercício.
Multi-sport mode: Corrida, Ciclismo, Caminhada, Fitness
Monitoramento da saúde: Medição de frequência cardíaca
em tempo real. (dinâmica e estática)
Lembrete: Alarme customizado, beber água, sedentarismo,
ligações, ligações rejeitadas, Notificações e informações.
(SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/WhatsApp).
lembrete a prova de percas.

Outras funções: Deixe a pulseira com a tela clara, examinação
física em um clique, horas, controle remoto para fotografar,
não pertube, ache a pulseira, WeChat Sporting, alterar o 
display horizontalmente e verticalmente.Customização
da página inicial, rejeitar ligações.
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