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Download do App

Escaneie o QR code a seguir, baixe e instale o App.

•Na interface do mostrador:
1) deslizando para cima/baixo você entrará no menu principal
2) deslizando para direita/esquerda você entrará na interface
de funções.



Carregando e Ativando

Pareando

Abra o App e configure seu Perfil

Vá em ‘’device’’, Clique em ‘Add a device’

Selecione seu dispositivo na lista de Scan

Finalize

•Pode ser ativado carregando antes de utilizar o relógio a primeira vez.
• Utilize o encaixe magnético no cabo do carregador para atrair os 
pinos de metais na parte traseira do relógio, e conecte a outra ponta
do cabo em uma fonte 5V1A USB ou porta USB do computador.

1) Na interface do mostrador, deslizando para baixo para entrar em Mais sobre,
para verificar o endereço MAC do seu relógio, voccê pode determinar qual
é seu dispositivo atrravés do Endereço MAC.
2) Após parear com sucesso, toda vez que você abrir o APP, o relógio
irá automaticamente conectar com seu smartphone, e os dados podem ser
sincronizados descendo a página na página de dados.



Configurações do mostrador

Pedômetro

•Grava quantas horas você dormiu no total.
• Para análises e dados mais detalhados
acesse o App.

Monitorador de Sono

1) Ao pressionar e segurar por 3 segundos na interface do mostrador
você pode alterá-la entre os diferentes tipos de interfaces.
2) Depois do Bluetooth estar devidamente conectado, entre no APP
vá em Watch Faces --> Dial 4 para customizar a face do relógio.
3) Depois do Bluetooth conectado, entre no APP vá em Watch Faces
---> Discover More Dials para localizar mais faces no servidor de 
nuvem do relógio.

•Grave o total de passos/calorías/distância
em 24horas.
• Mais detalhes podem ser visualizados no App.



Treino

Clima

RECURSOS DO SMARTWATCH

•Cheque em tempo real o clima/temperatura
qualidade do ar/ previsão do tempo de amanhã

•Informações de clima são sincronizadas após
conectar o App, e não podem ser atualizadas
após um longo tempo disconectado.

•Na interface de treino, clique no ícone Start
para selecionar o modo de treino, incluindo
8 esportes como caminhada, corrida, ciclismo,
pular corda, peteca, basketball, futebol e natação.
• Na interface de treino, veja o tempo, passos,
frequência cardíaca, calorias,quilometragem e
outros dados, diferentes dados são mostrados
de acordo com o tipo de treino realizado.
• Mais análises e detalhes podem ser visualizados
no App.
 



Frequência Cardíaca

RECURSOS DO SMARTWATCH

•Antes de iniciar a medição da frequência
cardíaca, certifique-se que seu relógio
está em seu pulso corretamente. Para um
melhor resultado, pressione o relógio em sua pele.
Então, pressione no ícone de frequência cardíaca
para começar o teste e tente não se mover até
que o resultado apareça na tela.
• Na interface de frequência cardíaca, visualize
os dados em tempo real ou algum período.
• Mais detalhes e análises podem ser visualizados
na interface do App. 

Notificação de Mensagens

•Notificação de mensagens pode ser
mostrado no relógio, você tem a opção
de ligar ou desligar esta função.
• As 3 últimas mensagens podem ser
armazenadas no relógio 



Outras Funções

Controlador de Música

 

 
 Tirar fotos

RECURSOS DO SMARTWATCH

•Após conectar o seu smartphone, o relógio
pode controlar o player de música no seu 
celular. 
• Controle remoto para dar play/pause,
retroceder e avançar.

•Depois de conectar o App, o relógio
pode controlar a câmera do seu celular.
• Abra o SHUTTER no App, e na interface
dele, clique no ícone para controlar a câmera. 

Incluso cronômetro, brilho, silenciar, restaurar
de fábrica, desligar, sobre, App download QR
code.
Você pode definir um lembrete de sedentarismo
alarme e outras funções no App. 



Lembrete de Sedentarismo

Alarme

   

Cronômetro

 

RECURSOS DO SMARTWATCH

Clique no ícone do Cronômetro para começar 
a cronometrar e clique novamente parar parar.

•Configure o alarme pelo App, 3 alarmes podem
ser definidos.
• Quando o tempo chega, o relógio irá mostrar
o ícone do alarme e vibrar. 

•Ligue o Lembrete de Sedentarismo pelo App
após conectado.
• Após ficar parado por 1 hora, o relógio irá te 
lembrar de levantar e caminhar. 



Perguntas Frequentes e Respostas
Por que não posso utilizar o relógio em quanto estou no banho quente ?

A temperatura durante o banho é relativamente alta, muito vapor
é gerado.

Por que o relógio não recebe notificação de mensagens.

1. Confirme e aceite todas permissões no App.
2. Confirme que as notificações podem ser mostradas em seu celular,
a notificação de mensagens do relógio é feita pela obtenção de dados
enviados pelo seu smartphone. Se não tem mensagens para serem
mostradas em seu celular também não terá no relógio.
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