
Bratara Smartwatch BT-E02 
Multumim pentru ca ati ales bratara noastra! Inainte de a o pune in functiune,cititi manualul de 

utilizare. 

Scanati cu telefonul mobil codul QR pentru a instala aplicatia. Alegeti sistemul de operare 

corect inainte de a efectua instalarea.. 

Deschideti Bluetooth-ul pe telefon,apoi tineti apasat 3 secunde butonul de pornire al bratarii. 

Apoi intrati in aplicatia descarcata pentru a vedea instructiunile de conectare a bratarii cu 

telefonul,de asemenea puteti alege si scanarea interna a aplicatiei pentru a face conectarea si 

apasati pe telecomanda video pentru a o incheia. 

Deschideti aplicatia pentru a va conecta in primul rand cu dispozitivul,apasati butonul de 

meniu,din stanga-sus,deschideti interfata meniului. Apasati pictograma bratarii,apoi pictograma 

BT pentru a scana bratara. 

Selectati “ dispozitivele cautate” pentru a adauga bratara,iar in aplicatie va afisa mesajul 

“conectat” si bratara va fi conectata din acel moment. 

Apasati pictograma meniului in coltul din stanga-sus,apoi apasati “meniu” pentru a va intoarce 

la pagina initiala. Selectati “sincronizare” (Synchronize) pentru a sincroniza toate datele. 

Setarile informatiilor personale: selectati in interfata meniului pentru a intra in setarile 

personale. Puteti seta poza de profil,sexul,data nasterii,inaltimea,greutatea,marimea 

pasului,unitatea de masura (metrii sau inchi), apoi selectati sincronizarea datelor cu bratara. Va 

puteti modifica ulterior parola sau va puteti inchide contul. 

Dupa efectuarea setarilor in aplicatie,cand veti avea apeluri pierdute sau mesaje necitite,pe 

ecranul bratarii,va fi afisat numarul acestora. 

Exercitii multiple: intrati in meniul bratarii,alegeti optiunile sportului,aceasta va intra in modul 

„exercitii multiple”,selectati sportul pe care doriti sa il faceti,apoi apasati „start” pentru a 

incepe,iar dupa terminarea exercitiilor,apasati „stop”. 

Afisaj bratara: tineti apasat butonul 3 secunde pentru a porni bratara,apoi apasati butonul din 

nou pentru a schimba afisajul (timp,data,metrii,distanta,calorii). 

In interfata display-ului,tineti apasat butonul 3 secunde pentu a intra in functii. Apoi apasati din 

nou butonul pentru a schimba modul: pentru somn,telecomanda pentru muzica,gasirea 

telefonului,vibratii,oprire. 

Incarcarea se face foarte simplu: scoateti ecranul bratarii din suportul de cauciuc,bagati-l la 

incarcat in laptop/PC si se va incarca prin USB (5V). 


