Manual de utilizare
E-Boda Smart Fitness 101

【Compatibilitate】

Acest produs este compatibil doar cu dispozitivele ce au următoarele specificații:
iOS:

Versiune 7.0 sau mai nouă, Bluetooth 4.0

Android: Versiune 4.3 sau mai nouă, Bluetooth 4.0

【Funcții】

Ceas: 00:00

Pași :

Distanță:

Calorii:

Alarmă:

Monitor somn:

Alarmă mișcare:

Identitate apelant:

Notificare mesaj:

Bluetooth:

Control cameră：

Emisie Bluetooth:

【Ghid de pornire rapidă】
1.

Încărcați produsul timp de 30 de minute înainte de prima utilizare. Pentru a face acest lucru, îndepărtați brățara (urmăriți
imaginile de mai jos). Introduceți unitatea într-un încărcător USB 5V 1A. Atunci când bateria este complet încărcată, lumina
roșie se stinge.

2. Instalați aplicația: din magazinul de aplicații (App Store sau Play Store, după caz) selectați „Zeroner”.

3. Crearea unui cont: dacă aveți deja un cont, folosiți datele dumneavoastră pentru a vă autentifica; dacă nu, vă puteți realiza
un cont gratuit urmând pașii de înregistrare.

4. Împerecherea
Conectați telefonul la Internet și activați

Apăsați rapid de două ori butonul brățării

funcția Bluetooth. Autentificați-vă în

pentru

aplicația „Zeroner”. Apăsați în zona din

Bluetooth.

stânga-sus a meniului principal, după

【Searching device】, selectați brățara din

care selectați【Device Connection】.

listă și așteptați timp de 1-2 secunde.

a

afișa
În

pictograma
aplicație,

de

emisie

apăsați

pe

În cazul dispozitivelor cu Android, pe

În cazul dispozitivelor cu iOS, pe ecranul

ecranul telefonului se va afișa cererea de

telefonului se va afișa cererea de

confirmare a împerecherii. După ce ați

confirmare a împerecherii. După ce ați

confirmat, procedura este încheiată.

apăsat butonul „Pair”, procedura este
încheiată.

Dacă fereastra de confirmare a împerecherii nu apare, vă rugăm să repetați pașii de mai sus.

5. Sincronizarea datelor
Brățara va sincroniza datele în mod automat după ce a fost conectată la telefon prin intermediul aplicației „Zeroner”.
Ceasul acesteia se va sincroniza cu ora telefonului. 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). Sincronizarea se poate realiza
și manual prin apăsarea butonului „reîmprospătare” din aplicație.

6. Monitorizarea somnului

Activarea modului somn: Apăsați lung butonul brățării până când aceasta vibrează de două ori și afișează

.

Dezactivarea modului somn: Apăsați lung butonul brățării până când aceasta vibrează de două ori și afișează ceasul.

7. Repornirea brățării
Apăsați lung butonul brățării până aceasta vibrează de trei ori. Repornirea nu va șterge datele din brățară.

【Întrebări frecvente】

1.

Nu pot opri modul somn prin apăsarea butonului.

Răspuns: În acest caz, reporniți brățara.

2.

După sincronizare, ceasul nu este afișat corect.

Răspuns: Reporniți brățara și încercați din nou sincronizarea.

3.

De ce nu este afișată identitatea apelantului pe ecranul brățării?

Răspuns:
Android: Permiteți aplicației să vă acceseze funcțiile telefon, SMS și contacte. În cazul în care utilizați un anti-virus, configurați
aplicația „Zeroner” ca fiind una autorizată.
iOS: Vă rugăm să reporniți telefonul. După reconectare, așteptați mesajul de împerechere și confirmați.

4.

Brățara indică faptul că este conectată la telefon, însă nu se poate realiza sincronizarea.

Răspuns: În general, această situație este provocată de funcția Bluetooth a telefonului. Opriți aplicația și reporniți funcția
Bluetooth a telefonului. În cazul în care problema tot nu a fost soluționată, vă rugăm să reporniți telefonul.

5.

De ce brățara se deconectează de la telefon în mod frecvent?

Răspuns: Vă rugăm să verificați dacă anti-virusul pe care îl utilizați are aplicația „Zeroner” în lista de aplicații autorizate.

6.

Această brățară este rezistentă la apă?

Răspuns: Această brățară este doar rezistentă la umezeală. Pentru a nu o deteriora, nu o purtați sub duș sau în timp ce înotați.

Declaraţie de conformitate CE
Noi, societatea E-BODA DISTRIBUTION S.R.L, cu sediul în comuna Cernica, str. Oxigenului nr.2B, jud. Ilfov, CUI
16021123, înregistrată la ONRC cu nr. J23/1641/2013, având marcă înregistrată la OSIM cu nr. 108456/2010,

declarăm pe propria noastră răspundere că produsul:
BRĂȚARĂ FITNESS
model: SMART FITNESS 101
lot nr: 1
la care se referă prezenta declaraţie este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi celelalte cerinţe
relevante din Directiva R&TTE (1999/5/CE) transpusă în legislaţia naţională prin HG nr. 88/2003, republicată.

Corespunzător cerinţelor esenţiale aplicabile, produsul este în conformitate cu prevederile
următoarelor standarde:


EN60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011



EN301489-1 V1.9.2 (2011-09)



EN301489-17 V2.2.1 (2012-09)



EN300328 V1.7.1:2006-10



EN62479:2010

Informaţii suplimentare:

Dosarul tehnic de construcţie este păstrat de: societatea E-BODA DISTRIBUTION S.R.L
Locul şi data emiterii (prezentei DoC): București, 24.08.2015
Semnat de către sau în numele producătorului: ........................................................
(Semnătura persoanei autorizate)

Nume (tipărit):

Emilia Burcea

Titlul: Administrator

