
Brățară smart 
 

 

 
Manual de utilizare 

 

Detalii: 

 
1. Unele caracteristici pot diferi ușor de la versiunea software la versiunea dată. 

 
2. Încărcați brățara cu cablul cel puțin 2-3 ore înainte de utilizare. 

 
3. Înainte de utilizare, trebuie să sincronizați ora conectându-vă la FlagFit 2.0. 

 
4. Acest produs acceptă rezistența la apă IP68, dar nu este potrivit pentru scufundări profunde sau pentru 

șederea pe termen lung în apă. 

 

 

Compatibilitate: 

 
Acest model este compatibil cu: 

 
• iOS 8.0 și mai nou 

• Android 4.4 și mai nou 

• Bluetooth 4.0 

 

Aplicații: 

 
Instrucțiuni pentru descărcarea aplicației FlagFit 2.0 și conectarea ceasului la telefon pot fi găsite mai 

târziu în manual. Aplicația este în cehă. 



Prezentarea produsului: 
 
 

 
Bateria: 

 
• Timp de încărcare: 2-3 ore 

• Timp de standby: până la 30 de zile 

• Rezistență în utilizare activă: până la 7 zile 

 

 

Funcții principale: 

 
 Control de bază 

Pornire 

Apăsați și mențineți zona de atindere din partea de jos a afișajului O apăsare scurtă este utilizată pentru 
ecranul se aprinde. 

Interfețe individuale 

Comutați între interfețele individuale (mesaje, ritm cardiac, măsurători de presiune, moduri de sport 

etc.) prin apăsarea scurtă a zonei de atingere. 

Inchidere 

În secțiunea „Funcțion”, selectați opțiunea pentru a opri brățara, apăsați și mențineți apăsat pentru a confirma 

Selectarea subiectelor 

 Puteți selecta un alt cadran apăsând îndelung zona de atingere de pe ecranul principal. Dacă selectați o  

 interfață, apăsați și mențineți apăsat pentru a 

 confirma selecția.



Pași, calorii, distanță 

Când porniți brățara, funcțiile de măsurare în timp real, calorii și distanță pornesc automat. Puteți urmări 

datele direct pe brățară, în secțiunea „stare”. 

Dacă brățara este asociată cu aplicația prin Bluetooth, datele vor fi sincronizate automat în timp real. Este 

posibil să le sincronizați manual după împerechere în orice moment al zilei. Datele din brățară sunt 

actualizate în fiecare zi la 0:00 (istoricul datelor rămâne în aplicație). 

 
Puls 

De îndată ce treceți la interfața de măsurare a ritmului cardiac, măsurarea începe automat. Istoricul 

măsurătorilor este apoi afișat în aplicație. În timpul măsurării, ceasul trebuie să fie bine fixat la 

încheietura mâinii. 
 

 
Măsurarea tensiunii arteriale 

De îndată ce treceți la interfața de măsurare a tensiunii arteriale, măsurarea începe automat. Istoricul 

măsurătorilor este apoi afișat în aplicație. În timpul măsurării, ceasul trebuie să fie bine fixat la 

încheietura mâinii. 

 
Măsurarea oxigenării sângelui 

De îndată ce treceți la interfața de măsurare a tensiunii arteriale, măsurarea începe automat. Istoricul 

măsurătorilor este apoi afișat în aplicație. În timpul măsurării, ceasul trebuie să fie bine fixat la încheietura 

mâinii. Valoarea normală se situează în intervalul 95 - 98%. 



Prognoza meteo 

Datorită conexiunii cu aplicația, puteți monitoriza prognoza meteo pentru ziua curentă și ziua de mâine. Dacă 

ceasul este deconectat de la aplicație pentru o lungă perioadă de timp, vremea nu va fi actualizată. 

 
Notificări 

Derulați la interfața de mesaje și apăsați și mențineți apăsat pentru a vizualiza cel mai recent mesaj. Apăsați 

lung pentru a renunța la mesaj 
 

 
Moduri sportive 

Comutați la interfața modului Sport apăsând îndelung zona de atingere. În această interfață intrați în selecția 

modului sportiv - comutați între ele printr-o apăsare scurtă, apăsați lung apoi porniți un singur mod sport, care 

va începe măsurarea activității voastre. După ce ați terminat exercițiul, apăsați și mențineți apăsat în zona de 

atingere pentru a ieși din mod din nou. Puteți vedea apoi rezultatele performanțelor sportive in aplicație 

       Puteți alege dintre 7 moduri sportive - alergare, ciclism, înot, badminton, ping-pong, tenis, sfoara. 

 
Cronometru 

Apăsați lung pentru a intra în modul cronometru, timpul este oprit prin apăsare scurtă. Apăsați lung 

pentru a ieși din mod. 

 



Funcții 

Apăsați lung pentru a accesa interfața funcției, unde puteți utiliza următoarele funcții. 
 

 
Info 

Afișaj informații despre brățară 
 

Resetare 

Șterge toate datele din brățară 
 

Închidere 

Apăsați lung pentru a opri brățara 
 

Phone Finder 

 Utilizați această caracteristică pentru a găsi telefonul pierdut. Apăsați lung pentru a începe această funcție, 

telefonul va începe să sune / să vibreze 



Reglare luminozitate 

Cu această caracteristică, puteți ajusta luminozitatea brățării. 
 

 

Descărcați 

aplicația 

 
 
 Puteți conecta brățara cu aplicația FlagFit 2.0 

 Puteți găsi această aplicație: 

Android: Google Play store (MagazinPlay) 

Apple: APP store 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, puteți descărca aplicația scanând codul QR de mai jos. 

 

 

 

 

 

 
Conexiune aplicație / brățară 

 
După deschiderea aplicației pentru prima dată, selectați „Înregistrare”, introduceți adresa de e-mail și 

parola (aceeași parolă de confirmat) și faceți clic pe „Înregistrare”. Data viitoare când deschideți aplicația, 

veți rămâne conectat. Dacă aplicația vă deconectează, trebuie doar să faceți clic pe Logare și să introduceți 

e-mailul și parola introduse în timpul înregistrării. 

Permiteți întotdeauna aplicației să permită accesul la telefonul dvs. confirmând Permitere. 



 
 

 

Alte funcții 

 
Notificări pentru mesaje și apeluri 

Pentru a putea primi notificări pentru apeluri, mesaje, notificări de la Facebook etc., trebuie să permiteți 

mai întâi accesul la notificări 

Ridicați încheietura pentru a porni ecranul 

Înclinați-vă încheietura pentru a aprinde ecranul. 

 

 Rezolvarea problemelor 

 
Dacă aveți probleme în utilizarea brățării, rezolvați-o astfel: dacă problema persistă, contactați-vă 

distribuitorul (distribuitorul). 

 
Brățara nu poate fi închisă 

 
• Țineți zona de atingere mai mult de 3 secunde. 

• Verificați dacă bateria este suficient de încărcată - încărcați-o și încercați să porniți din nou încheietura 

mâinii. 

• Dacă nu ați folosit sau încărcat brățara de mult timp și nu răspunde la un încărcător standard, 

încercați să încărcați cu o putere de ieșire de 5V / 2V.



Bratara se opreste automat 

 
• Bateria poate fi descărcată. 

 
Durată scurtă de viață a bateriei 

 
• Asigurați-vă că bateria este complet încărcată (cel puțin 2 ore). 

 
Brățara nu poate fi încarcată 

 
• Asigurați-vă că încărcătorul funcționează corect (adaptor și cablu), dacă nu, încercați altul. 

• Asigurați-vă că brățara este conectată efectiv la cablu. 

• Performanța bateriei poate fi redusă după câțiva ani. 


