
 
Manual utilizare Smartband E07 

 

 Inainte sa incepeti sa utilizati produsul , pentru o utlizare cat mai 

corecta , va rugam sa cititi aceste intsructiuni. 

 Acest produs este compatibil cu urmatoarele dispozitive : iOS: Versiune 

7.0 sau mai nouă, Bluetooth 4.0 Android: Versiune 4.3 sau mai nouă, 

Bluetooth 4.0 

 Incarcati acumulatorul produsului prin usb-ul din pachet , daca nu 

folositi bratara pentru o perioada mai Lunga , asigurati-va ca o 

incarcati o data pe luna . 

 Scanati codul QR cu ajutorul telefonului pentru a descarca aplicatia , 

sau cautati in app store sau magazin play  aplicatia Smart Wristband , tineti aproapiate ambele dispozitive  

telefonul si bratara deoarece este necesara conexiunea Bluetooth. 

 Brățara va sincroniza datele în mod automat după ce a fost conectată la telefon prin intermediul aplicației, 

datele sincronizate includ: numărul de pași, calorii, distanță. Puteți urmări procesul de sincronizare direct din 

aplicație. Prima sincronizare poate dura mai mult (1-2 minute). Accesati aplicatia pentru a va seta profilul , sex, 

data nasterii,kilograme ,inaltime, dupa ce ati setat datele personale aceastea vor fi sincronizate cu bratara. 

 Monitorizarea pasilor efectuati : aceasta functie incepe sa inregistreze  din momentul in care utilizatorul merge 

sau alearga . 

 Monitorizarea somnului :activarea acestui modul se face prin apasarea timp de 3 secunde a  

pictogramei in forma de semiluna , la fel se si dezactiveaza . 

 Sport Goal : in acest modul va  puteti seta obiectivele sportive 

 Antilost : daca setati aceasta functie pe on , in momentul in care va veti indeparta de bratara aceasta va vibra 

 Music remote  :in acest modul ,puteti folosi bratara ca o telecomanda pentru controlul muzicii din telefon 

 Incoming call notify:comutare notificari primite ,accepta agenda telefonica 

 Set clock : in acest modul setati alarme , amanari pentru alarme , 

 Sedentary notify: poate seta comutator de reamintire , timp de reamintire 

 Cycling mode:  aceasta interfata afiseaza consumul de calorii 

 Function   tineti apasat butonul pentru a accesa aceasta interfata , aici puteti naviga usor printre 

optiunile produsului 

 Camera remote   apasati butonul pentru a alege optiunea pentru camera , apasati lung 3 secunde pentru a 

intra in telecomanda camerei si apasati butonul pentru a face fotografii 

 Find phone  apasati acest buton 3 secunde , telefonul va incepe sa sune , asadar va puteti gasi usor 

telefonul 

  atingeti aceasta pictograma pentru a seta comutatorul de amintire a vibratiilor 

   atingeti aceasta pictograma daca doriti sa resetati bratara, aceasta revenind la setarile din fabrica 

 atingeti aceasta pictograma pentru a reveni la interfata principala 

 


