
 

CEAS INTELIGENT ATLANTIS 

 

 

 

MANUAL DE UTILIZARE 

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru.  

Ceasul inteligent Atlantis combină cea mai avansată tehnologie tactilă, numeroase funcții 

caracteristicile telefoanelor inteligente și aplicații utile și este întotdeauna la îndemână. Conceput 

pentru a vă însoți la fiecare pas.  

 

 

Pachetul include: 

1 x ceas inteligent cu folie protectoare 

1 x încărcător USB 

1 x manual de utilizare 

 



 

CARACTERISTICI TEHNICE 

Funcții principale : afișarea orei, notificare apel, alarmă, MESAJE și alte notificări semnalizate 

printr-o vibrație ușoară sau sonor, măsoară ritmul cardiac și oxigenul din sânge, numărarea pașilor, 

alertă pentru perioadă de inactivitate, măsurarea calității somnului, alerte SMS, Facebook, Twitter, 

... 

Compatibil cu: telefon inteligent prin intermediul Bluetooth și aplicația Da Fit.  

Rezistență la apă: IP67 * 

* IP67 înseamnă o protecție completă împotriva particulelor și la scufundarea în apă între 15 cm și 

1 m 

 

AVERTIZĂRI 

1. Manualul de instrucțiuni al produsului conține informații despre modul de funcționare al 

produsului, metodele de utilizare și procedurile de operare.  Vă rugăm să îl citiți cu 

atenție pentru a obține cele mai bune rezultate și pentru a preveni deteriorarea 

nedorită. Vă rugăm să nu schimbați în mod arbitrar accesoriile produsului și să le 

dezasamblați singuri, deoarece acestu lucru duce la pierderea garanției.  

2. Dispozitive Android 4.4 sau iOS 8.0 și versiuni mai noi care acceptă Bluetooth 4.0. 

3. La utilizarea pentru prima dată a ceasului inteligent, vă rugăm să conectați încărcătorul 

pentru a-l activa. 

4. Conexiune prin Bluetooth: 

A: Vă rugăm să vă asigurați că funcția Bluetooth a telefonului mobil este activată și că 

ceasul este pornit. 

B: Când căutați dispozitive Bluetooth, vă rugăm să vă asigurați că ceasul nu este conectat 

la alte conturi. 

C: Când căutați dispozitive Bluetooth, asigurați-vă că ceasul și telefonul mobil sunt cât 

mai aproape unul de celălalt. 

5. Dacă ceasul nu recepționează mesajele de tip push, vă rugăm să confirmați că aplicația 

Da Fit este activă în fundal și că funcția de notificare pentru mesaje este activată (funcția 

auxiliară trebuie de asemenea activată). 

6. Dacă datele referitoare la activitatea fizică, somn și ritm cardiac nu sunt sincronizate cu 

APK-ul, încercați să deconectați conexiunea Bluetooth și apoi să vă reconectați.  

7. Înainte de a conecta ceasul la un alt cont, trebuie ca mai întâi să îl deconectați de la 

contul curent.  

8. Dacă funcția de iluminare a ceasului nu se activează, conectați ceasul la încărcător. 

9. Dacă ceasul nu poate fi atins în mijloc, vă rugăm să atingeți ușor ecranul în partea stângă, 

efectul va fi mai bun. 

10. Vă rugăm să nu comparați valorile citite cu cele citite de echipamentele medicale, ceasul 

NU este un dispozitiv medical. 

11. Înainte de utilizare, scanați codul QR din manual pentru a descărca aplicația și conectați 
telefonul la ceas prin intermediul aplicației.  



 

12. Pentru utilizatorii Android: Vă rugăm să autorizați întotdeauna accesul aplicației la toate 
funcțiile telefonului și lăsați întotdeauna aplicația să funcționeze în fundal.  

13. Atunci când scoateți ceasul din ambalaj, vă rugăm ca mai întâi să-l încărcați 2-3 ore.  
 
Dispozitivul conține componente electrice care pot provoca vătămări dacă nu sunt utilizate în mod 

corespunzător. De exemplu, în cazul unor utilizatori, contactul prelungit poate provoca alergii ale 

pielii. Pentru a reduce iritațiile, citiți recomandările privind siguranța din paginile următoare pentru 

a asigura o utilizare și o îngrijire corespunzătoare.  

• Nu expuneți dispozitivul la lichid, umiditate, ceață sau ploaie în timpul încărcării; nu 

încărcați dispozitivul atunci când este umed, deoarece acest lucru poate duce la 

electrocutare și rănire.  

• Păstrați dispozitivul curat și uscat. Nu folosiți produse de curățare abrazive pentru a 

curăța dispozitivul.  

• Înainte de utilizare, consultați medicul dacă aveți orice afecțiuni preexistente care ar 

putea fi influențate de utilizarea acestui dispozitiv.  

• Nu purtați ceasul prea strâns pe mână. Dacă dispozitivul dumneavoastră se simte 

fierbinte sau cald, sau dacă provoacă iritarea pielii sau o senzație de disconfort, vă rugăm 

să întrerupeți utilizarea dispozitivului și să consultați un medic.  

• Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute.  

• Nu lăsați dispozitivul lângă flăcări deschise, cum ar fi aragazuri, lumânări sau șeminee.  

• Acest produs NU este o jucărie - nu permiteți niciodată copiilor sau animalelor de 

companie să se joace cu acest produs. Depozitați întotdeauna produsul în locuri la care 

copii nu pot ajunge. Dispozitivele în sine sau numeroasele componente mici pe care le 

conțin pot provoca sufocare dacă sunt ingerate.  

• Nu încercați niciodată să folosiți în mod necorespunzător, zdrobiți, deschideți, reparați 

sau dezasamblați acest dispozitiv. Astfel de acțiuni vor duce la anularea garanției și pot 

genera un risc în ceea ce privește siguranța.  

• Nu folosiți dispozitivul într-o saună sau o baie de aburi.  

• Evitați contactul între dispozitiv și obiecte ascuțite, deoarece acest lucru ar putea 

provoca zgârierea și deteriorarea dispozitivului.  

• Eliminați acest dispozitiv, bateria dispozitivului și ambalajul în care este livrat în 

conformitate cu reglementările locale.  

• Nu consultați nicio notificare și nicio informație de pe afișajul dispozitivului 

dumneavoastră în timp ce conduceți sau în alte situații în care distragerea atenției ar 

putea provoca vătămări sau alte pericole. Fiți întotdeauna atenți la mediul în care vă 

aflați în timp ce faceți exerciții. 

• NU dezasamblați, modificați, reconstruiți, perforați sau deteriorați dispozitivul sau 

bateriile.  

• NU scoateți și nu încercați să scoateți bateria care nu poate fi înlocuită de utilizator. 

• NU expuneți dispozitivul sau bateriile la foc, explozie sau alte pericole.  

• Dacă aveți un stimulator cardiac sau un alt dispozitiv electronic intern, consultați medicul 

înainte de a utiliza un monitor de ritm cardiac.  



 

• Monitorul optic al ritmului cardiac la încheietura mâinii emite lumină verde și clipește 

ocazional. Consultați medicul dacă aveți epilepsie sau sunteți sensibili la luminile 

intermitente.  

• Dispozitivul, accesoriile, monitorul pentru ritmul cardiac și datele asociate sunt destinate 

a fi utilizate doar în scop recreativ și nu în scopuri medicale și nu sunt destinate 

diagnosticării, monitorizării, tratării, vindecării sau prevenirii vreunei boli sau afecțiuni.  

• Valorile înregistrate pentru ritmul cardiac sunt doar de referință și nu se acceptă nicio 

responsabilitate pentru consecințele unor valori eronate. Deși tehnologia de 

monitorizare optică a ritmului cardiac la încheietura mâinii oferă în mod obișnuit cea mai 

bună estimare a ritmului cardiac al unui utilizator, există anumite limitări inerente ale 

acestei tehnologii care pot determina citirea anumitor valori inexacte ale ritmului 

cardiac, în anumite circumstanțe, incluzând aici caracteristicile fizice ale utilizatorului, 

modul de purtare a dispozitivului și tipul și intensitatea activității. 

• Dispozitivul de înregistrare a activității se bazează pe senzori care vă urmăresc mișcarea 

și alți parametri. Datele și informațiile furnizate de aceste dispozitive sunt destinate să fie 

o estimare apropiată a activității și a altor parametri urmăriți, specifici dumneavoastră, 

dar este posibil ca aceste date să nu fie complet exacte, inclusiv datele referitoare la 

numărul de pași, somn, distanță, ritm cardiac și calorii.  

• Dacă suferiți de eczeme, alergii sau astm, este posibil să aveți o iritație a pielii sau alergii 

generate de purtarea unui dispozitiv.  

• Indiferent dacă suferiți sau nu de una dintre afecțiunile de mai sus, dacă începeți să 

simțiți un disconfort sau o iritație a pielii la încheietura mâinii, îndepărtați dispozitivul. 

Dacă simptomele persistă mai mult de 2-3 zile de la momentul încetării utilizării 

dispozitivului, contactați medicul.  

• Dacă, în timp ce purtați dispozitivul dumneavoastră de urmărire a activității, mai mult de 

două ore, transpirați, asigurați-vă că vă curățați și uscați cureaua și încheietura mâinii, 

pentru a evita iritarea pielii.  

• Frecarea și presiunea aplicată pe perioade mai lungi pot irita pielea, așa că oferiți 

încheieturii mâinii o pauză, dând jos ceasul timp de o oră după o perioadă prelungită de 

utilizare.  

• Curățați-vă în mod regulat încheietura și dispozitivul dumneavoastră inteligent, în special 

după ce transpirați în timpul unui exercițiu sau ați fost expuși la substanțe precum săpun 

sau detergent care se pot depune pe partea interioară a ceasului.  

• Deși dispozitivul de înregistrare a activității este rezistent la apă, nu este recomandat ca 

pielea dumneavoastră să fie în contact cu cureaua umedă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOȚIUNI DE BAZĂ: 

Instalați aplicația Da Fit pe telefonul dumneavoastră 

1. Descărcați aplicația din magazinul de aplicații Android sau Apple App Store: Pe telefonul 

inteligent iPhone sau Android, accesați piața de aplicații pentru a descărca aplicația Da Fit. 

Veți avea nevoie de această aplicație pentru a sincroniza datele cu ceasul dumneavoastră 

inteligent. 

LOGO APLICAȚIEI: 

  

2. Aplicația poate fi descărcată și prin intermediul unui cod QR; scanați doar codul de mai jos 

 

Conectați ceasul dumneavoastră inteligent la telefon 

Asigurați-vă că funcția Bluetooth a telefonului dumneavoastră este activată. 
 

Lansați aplicația Da Fit pe telefonul dumneavoastră. Atingeți pictograma ceasului și 

selectați ceasul dumneavoastră inteligent pentru a-l conecta. Acesta este afișat de 

obicei cu numele „S01”. Atingeți numele pentru a conecta ceasul la telefon. Nu este 

necesară o parolă. Vei vedea „Conectat” în partea de sus a ecranului, împreună cu 

nivelul bateriei ceasului dumneavoastră inteligent. 



 

 

 

 
Ora, numărul de pași, ritmul cardiac, etc. se sincronizează automat. 
 
ATENȚIE: 
Există trei cazul în care aplicația nu va identifica ceasul. 
1. Funcția Bluetooth a telefonului este dezactivată. 
2. Ceasul este conectat la alte telefoane mobile. 
3. Ceasul este deja conectat la telefon prin intermediul Bluetooth din meniul de configurare al 

telefonului mobil. 
 

Pornirea ceasului 

Atunci când ceasul dumneavoastră este oprit, apăsați lung pur și simplu oriunde pe 

ecran timp de câteva secunde. Dacă ecranul nu se aprinde după câteva secunde de 

apăsare, încărcați ceasul cu ajutorul încărcătorului USB furnizat. 

Oprirea ceasului 

Pentru a opri ceasul, apăsați pictograma de oprire. Glisați la stânga pentru a ajunge la 

pictogramă.   

 

 



 

ÎNCĂRCAREA CEASULUI 

Conectați conectorul USB la un computer sau la un adaptor de priză pentru telefoane. Apoi 

plasați ceasul inteligent pe încărcător, cu terminalele aliniate, în modul prezentat în imagine. 

 

 

 

Notă: Asigurați-vă că pinii de pe încărcător sunt corect poziționați. Atunci când ceasul se încarcă în 

mod corespunzător, ar trebui să vedeți animația de încărcare. În timpul încărcării ceasului va fi 

afișată pictograma nivelului bateriei. Simbolul bateriei de pe ecran este plin atunci când bateria 

este complet încărcată.  

 
 

MOD DE NAVIGARE 

Acest ceas inteligent are ecranul tactil. Pentru a naviga în meniurile ceasului, pur și simplu 

glisați degetul pe ecran spre stânga.  Atingeți pictograma dorită pentru a accesa funcțiile.    

Ridicați mâna pentru a aprinde ecranul: ridicați mâna astfel încât ceasul să fie înclinat spre 

interior spre față, iar ecranul ceasului se va aprinde.  



 

CONFIGURĂRI ȘI FUNCȚII 

Limba 

Pentru a schimba limba, deschideți aplicația Da Fit pe telefon, atingeți pictograma pentru 

ceas, selectați Altele (Others), apoi Limbă (Language). Puteți alege între limbile engleză, 

chineză, franceză, spaniolă, italiană, portugheză și altele. 

Formatul orei (12 ore sau 24 de ore) 

Pentru a afișa ora în format de 12 ore sau 24 de ore, deschideți aplicația Da Fit pe telefon, 

atingeți pictograma pentru ceas, selectați Altele (Others), apoi Formatul orei (Time formats). 

Puteți selecta apoi între 12 ore și 24 de ore. 

Formatul unității (picioare sau metri) 

Pentru a comuta formatul unității între picioare sau metri, deschideți aplicația Da Fit pe 

telefon, atingeți pictograma pentru ceas, selectați Altele (Others), apoi Formatul 

unităților (Unit format). Puteți comuta apoi între metric și imperial. 

Temperaturi (Fahrenheit sau Celsius) 

Pentru a comuta formatul temperaturii între grade Fahrenheit sau Celsius, deschideți aplicația 

Da Fit pe telefon, atingeți pictograma pentru ceas, selectați Altele (Others), apoi Formatul 

temperaturii (Temperature format). Puteți comuta apoi între Fahrenheit și Celsius. 

Luminozitatea ecranului 

Pentru a selecta luminozitatea ceasului dumneavoastră, glisați-vă pe pictograma pentru 

configurări și apăsați Luminozitate (Brightness). Atingeți luminozitatea de câteva ori pentru 

a selecta nivelul de luminozitate dorit.  

Fețele pentru ceas 

Puteți alege dintre o față de ceas digitală (implicit), o față de ceas analogică sau o față de ceas 

personalizată cu propria fotografie. Pentru a schimba fața ceasului dumneavoastră, deschideți 

aplicația Da Fit pe telefon, atingeți pictograma pentru ceas și selectați Fețe pentru ceas (Watch 

faces). Pur și simplu selectați fața dorită pentru ceas, iar aceasta se va actualiza automat. 

 
 
 



 

Pentru a personaliza fața pentru ceas cu propria fotografie, selectați opțiunea de sus din 

ecranul Fețe pentru ceas, apoi atingeți Editare (Edit). Atingeți Selectare imagine (Select 

picture) pentru a alege o fotografie din aplicația implicită pentru fotografii. Aveți opțiunea de a 

muta sau decupa fotografia. Selectați culoarea dorită pentru text, precum și ce date doriți să 

afișați. Puteți alege între Dată, Somn, Frecvența cardiacă și Pași. 

 
Notă: Puteți selecta doar dintre aceste 3 fețe pentru ceas. Dacă doriți să afișați un stil 

specific, vă recomandăm să utilizați opțiunea personalizată și să selectați o fotografie la 

alegere. 

 

Alarme 

Puteți configura până la 3 alarme pentru ceas. Pentru a configura o alarmă, deschideți aplicația 

Da Fit pe telefon, atingeți pictograma pentru ceas și selectați Alarme (Alarms). Atingeți orice 

alarmă pentru a schimba ora, apoi Salvați (Save). Puteți alege să repetați alarma în anumite 

zile, selectând zilele săptămânii din opțiunea Repetare (Repeat). 

 

Urmăriți-vă somnul 

Pentru a vă urmări somnul, pur și simplu purtați ceasul noaptea. Datele referitoare la somnul 

dumneavoastră vor apărea atât în ceas, cât și în aplicația Da Fit de pe telefon. 

 
Notă : funcția de urmărire a somnului este activată doar pe timp de noapte. 
 

Urmăriți-vă ritmul cardiac 

Pentru a urmări ritmul cardiac, apăsați îndelung pe Măsurare ritm cardiac (Measure HR) 

pe ceas. Puteți elibera degetul imediat ce vedeți mesajul „se încarcă...” (loading...) și veți 

simți o mică vibrație. După câteva secunde se va afișa ritmul dumneavoastră cardiac. Datele 

pentru ritmul dumneavoastră cardiac se sincronizează automat cu aplicația Da Fit de pe 

telefon. 

 
De asemenea, vă puteți monitoriza ritmul cardiac pe parcursul zilei. Pentru a face acest lucru, 

deschideți aplicația Da Fit pe telefon, atingeți pictograma pentru ceas, selectați Altele (Others), 

apoi Ritmul cardiac întreaga zi (Full-day Heart Rate). O nouă secțiune numită „Frecvența 

cardiacă de o zi întreagă” (Full-day Heart Rate) va apărea în pagina zilei curente a aplicației. 

NOTĂ: Pentru rezultate mai precise, este importantă poziționarea ceasului pe braț: la aproximativ 
2 cm deasupra osului încheieturii (articulația ulnară). 

 



 

Ceasul trebuie să fie plasat bine la încheietura mâinii, iar senzorii trebuie să fie în contact cu pielea. 
În timpul măsurătorilor, trebuie să stați liniștit și să nu fiți agitat, de asemenea, nu trebuie să 
vorbiți. Țineți-vă mâna relaxată și în repaos. Dacă există diferențe mari între rezultate, relaxați-vă o 
perioadă și apoi măsurați-vă din nou ritmul cardiac. 

 

Asigurați-vă că senzorii și pielea dumneavoastră nu sunt murdare. Părul, culoarea pielii, tatuajele și 
cicatricile pot afecta toate rezultatele măsurării. Măsurarea se bazează pe principiul PPG, deci 
rezultatele pot fi influențate de factori fiziologici, de exemplu circulația, presiunea, starea pielii, 
distribuția venelor etc. 

Mediul rece afectează rezultatele, deci măsurați pulsul într-un mediu normal la temperatura 
camerei. 
 

Urmăriți-vă activitatea 

În mod implicit, ceasul dumneavoastră vă urmărește activitatea, cum ar fi pașii pe care îi faceți 

și estimează distanța în funcție de informațiile personale pe care le introduceți, precum 

lungimea pasului. Puteți urmări sporturi specifice: Mers pe jos, Alergare, mers cu bicicleta, 

săritul corzii, badminton, baschet, fotbal. 

 
Pentru a vă urmări antrenamentul, apăsați pe pictograma sport de pe ceas. Glisați în 

sus sau în jos pentru a comuta între activități sportive și apăsați pe sportul selectat 

pentru a valida. 

 
Notă: Ecranul implicit indică ritmul cardiac (pictograma inimii) și pașii (pictograma pas). 

 

Vreme 

Pentru a activa afișarea vremii, deschideți aplicația Da Fit pe telefon, atingeți pictograma 

pentru ceas, selectați Altele (Others), apoi Vremea (Weather). Asigurați-vă că permiteți 

aplicației accesul la locația dvs. 

Locație 

Pentru a selecta locația și a afișa informațiile meteo, deschideți aplicația Da Fit pe telefon, 

atingeți pictograma de ceas, selectați Altele, apoi opțiunea Locație (Location) din meniul 

Vreme (Weather). 

Introduceți numele locației pentru care doriți să vedeți informațiile meteo pe ceasul 

dumneavoastră. De asemenea, puteți căuta după cod poștal. 

 



 

Mesaje text 

Puteți citi mesajele dumneavoastră (SMS etc.) pe ecranul ceasului. Doar apăsați pe 

Pictograma Mesaje (Messages), apoi apăsați pentru a naviga între mesaje. 

 
Notă: Ceasul dumneavoastră va afișa ultimele două mesaje text. Mesajele noi primite le vor 

înlocui pe cele mai vechi. 

 

Notificări 

 

Pe lângă mesajele primite, ceasul dumneavoastră vă poate notifica de fiecare dată când 

primiți un apel telefonic și alte notificări pe telefonul dvs., cum ar fi iMessage, Whatsapp, 

Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, Skype etc. 

 
Pentru a controla ce notificare doriți să primiți pe ceas, deschideți aplicația Da Fit pe telefon, 

atinge pictograma ceasului și selectați Notificări (Notifications). Puteți apoi să activați sau să 

dezactivați notificările pentru anumite aplicații. 

 

Găsire dispozitiv 

Pentru a vă ajuta să localizați ceasul, puteți activa funcția de vibrație a ceasului, direct de pe 

telefonul dumneavoastră. Pentru a face acest lucru, deschideți aplicația Da Fit pe telefon, 

atingeți pictograma pentru ceas, selectați Altele (Others), apoi Găsire dispozitiv (Find device). 

 
Notă : ceasul dumneavoastră va trebui să fie în raza de acțiune a conexiunii Bluetooth. 

 

Telecomandă pentru muzică 

Puteți controla de la distanță muzica redată de telefonul dumneavoastră prin intermediul 

ceasului. Pentru a reda, întrerupe și schimba de la distanță melodiile, apăsați pe pictograma 

Redare (Player) din ceas. 

 

Telecomandă pentru camera foto 

Puteți controla de la distanță camera foto a telefonului dumneavoastră prin intermediul 

ceasului. Pentru a face fotografii de la distanță, deschideți aplicația pentru fotografiere a 

telefonului, apăsați pe pictograma Diafragmă (Shutter) de pe ceas. 



 

RESETARE 

Resetare 

Pentru a reseta ceasul și a reveni la setările din fabrică, accesați pictograma de configurare, 

apăsați pe opțiunea resetare și alegeți da (yes).  

 
Notă: Resetarea ceasului vă va șterge toate datele de pe acesta și îl va deconecta de la telefon. 

 

DEPANARE 

 

Ceasul nu se conectează la aplicația Da Fit 

În cazul în care ceasul dumneavoastră a pierdut conexiunea cu telefonul, urmați acești pași: 

● Asigurați-vă că ceasul dumneavoastră este complet încărcat 

● Lansați aplicația Da Fit pe telefonul dumneavoastră 

● Selectați pictograma pentru ceas 

● Selectați Eliminare dispozitiv (Remove Device) 

● Deschideți meniul de configurare al telefonului, selectați conexiunea 

Bluetooth, apoi ceasul dumneavoastră. Selectați „uită acest dispozitiv” 

(forget this device). 

● Închideți complet aplicația Da Fit. Dacă nu știți cum să opriți complet o 

aplicație pe telefon, reporniți-vă telefonul. 

● Lansați aplicația Da Fit pe telefonul dumneavoastră. 

● Selectați pictograma pentru ceas, apoi Conectare dispozitiv (Connect device) 
 

Notă: Dacă încă nu puteți să vă reconectați ceasul după ce urmați acești pași, dezinstalați 

aplicația Da Fit de pe telefonul dumneavoastră, ștergeți complet ceasul dintre echipamentele 

dumneavoastră Bluetooth, reporniți telefonul și descărcați din nou aplicația. Puteți urma pașii 

din capitolul Noțiuni introductive. 

 
 

Bateria durează mai puțin de o zi 

Asigurați-vă că bateria ceasului dumneavoastră este complet încărcată. Pentru a verifica 

nivelul bateriei, apăsați lung pe ecranul principal (afișarea orei). Dacă bateria dumneavoastră 

este complet încărcată și se descarcă complet în mai puțin de o zi, trimiteți-ne un e-mail la 

info@vigoshop.ro. 
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Ceasul nu se încarcă 

Asigurați-vă că mufa de alimentare USB sau priza sunt alimentate. Pentru a verifica, pur și 

simplu conectați telefonul sau orice alt dispozitiv la USB sau la priză. De asemenea, verificați 

dacă încărcătorul este poziționat în mod corespunzător. Cei doi conectori trebuie să se alinieze 

cu conectorii de pe spatele ceasului. 

Imposibil de conectat cu telefonul 

În cazul în care ceasul dumneavoastră nu se poate conecta cu telefonul, urmați acești pași: 

● Asigurați-vă că ceasul dumneavoastră este complet încărcat 

● Deschideți meniul de configurare al telefonului, selectați conexiunea 

Bluetooth, apoi ceasul dumneavoastră. Selectați „uită acest dispozitiv” 

(forget this device). 

● Închideți complet aplicația Da Fit. Dacă nu știți cum să opriți complet o 

aplicație pe telefon, reporniți-vă telefonul. 

● Lansați aplicația Da Fit pe telefonul dumneavoastră. 

● Selectați pictograma pentru ceas, apoi Conectare dispozitiv (Connect device) 

● Urmați instrucțiunile din capitolul Noțiuni introductive 
 

 

Ceasul nu pornește 

Asigurați-vă că ceasul dumneavoastră este complet încărcat. Dacă nu sunteți sigur, 

încărcați pur și simplu ceasul cu ajutorul încărcătorului 

 furnizat. Apăsați lung pe butonul de pornire din partea de jos a ecranului timp de câteva 

secunde. Dacă ceasul în continuare nu pornește, trimiteți-ne un e-mail la 

info@vigoshop.ro 

Răspuns lent la atingere 

Dacă navigarea prin meni se face lent, opriți apoi porniți ceasul. 

Pentru a opri ceasul, apăsați pictograma de oprire. Glisați la stânga pentru a ajunge la pictogramă 
și confirmați oprirea ceasului apăsând butonul Da (Yes).   

Pentru a reporni ceasul, pur și simplu apăsați lung oriunde pe ecran timp de câteva secunde. 

Dacă ecranul nu se aprinde după câteva secunde de apăsare, încărcați ceasul cu ajutorul 

încărcătorului USB furnizat. 



 

Măsurători inexacte 

Ceasul dumneavoastră înregistrează date, cum ar fi pașii și ritmul cardiac. Vă rugăm să 

rețineți că pașii pot fi numărați inexact dacă vă mișcați încheietura mâinii într-un mod similar 

decât în timp ce mergeți. Vă rugăm să rețineți că toate informațiile prezentate sunt destinate 

a fi utilizate doar în scopuri educaționale sau pentru propria informare.  

 

Ecranul nu este suficient de luminos 

Asigurați-vă că luminozitatea ecranului dumneavoastră este configurată cu valoarea maximă. 

Pentru a selecta luminozitatea ceasului dumneavoastră, glisați pe ecran până când ajungeți 

la pictograma pentru configurări și apăsați Luminozitate (Brightness). Atingeți luminozitatea 

de câteva ori pentru a selecta nivelul de luminozitate dorit.  

Notă: Rețineți că luminozitatea ceasului consumă mai repede bateria. 

 

Nu primiți întotdeauna notificările pentru mesaje și apeluri 

Dacă nu primiți notificări pentru mesaje și apeluri, s-ar putea ca ceasul dumneavoastră să 

fie deconectat, în afara razei de acțiune a conexiunii sau descărcat. Pentru a rezolva 

oricare dintre aceste probleme, vă rugăm să consultați secțiunea de depanare. 

 

Aplicația Da Fit arată prea multe reclame 

Aplicația Da Fit este dezvoltată de un terț. Dacă aveți orice reclamație sau sugestie cu privire la 

aplicație, vă rugăm să le transmiteți prin e-mail direct dezvoltatorului. 

 

ÎNTREȚINERE 

 

• Dacă cureaua se udă - datorită transpirației sau la duș - curățați-o și uscați-o bine înainte 

de a pune ceasul din nou pe mână.  

• Asigurați-vă că pielea dumneavoastră este uscată înainte să vă puneți ceasul din nou pe 

mână. 

• NU spălați ceasul inteligent cu un produs domestic de curățare. Vă rugăm să utilizați 

săpun cu o cantitate redusă de detergent, să clătiți bine și ștergeți cu un prosop moale 

sau cu un șervețel. 
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Instrucțiuni pentru reciclare și eliminare 

 

Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri 

menajere pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului 

înconjurător sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclați 

produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru 

a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să contactați 

vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare 

în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător 

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE 

aplicabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


