
 
 
 

 

 

 

 

Epoch T300 
 

 



Citiți manualul înainte de utilizare. 

 Informațiile din acest document nu vor fi modificate sau 

extinse în conformitate cu vreo notificare. 

 Ceasul trebuie să fie încărcat cu 2 ore cel puțin înainte de 

utilizare. 

 

1. Atenție: 

1.1 Impermeabil și rezistent la praf 
Ceasul este rezistent la apă și la praf. Vă rugăm să urmați 

instrucțiunile de mai jos pentru a menține funcția impermeabilă și 

rezistentă la praf. În caz contrar, dispozitivul dumneavoastră ar putea 

fi deteriorat. 

• Nu folosiți ceasul sub apă dură. 

• Nu utilizați ceasul atunci când faceți scufundări, snorkeling sau alte 

sporturi în apă turbulentă. 

• Vă rugăm să vă uscați mâinile sau să urmăriți complet înainte de a 

opera. 

• Dacă ceasul este expus la apă, vă rugăm să îl uscați complet cu o 

cârpă moale. Dacă este expus la alte lichide (cum ar fi apă sărată, apă 

de piscină, apă cu săpun, ulei, parfum, protecție solară, dezinfectant 

pentru mâini) sau substanțe chimice (cum ar fi produsele cosmetice), 

vă rugăm să îl spălați cu apă curată și să îl uscați complet cu o cârpă 



moale. Nu respectați aceste instrucțiuni care îi pot afecta 

performanța și aspectul. 

• Dacă ceasul este scăpat sau lovit, funcția de impermeabilitate și 

rezistență la praf poate fi deteriorată. 

• Nu dezasamblați ceasul. Funcția de impermeabilitate și rezistență la 

praf poate fi deteriorată. 

• Nu utilizați ceasul în medii cu temperatură extrem de ridicată sau 

scăzută. 

• Nu utilizați suflante și alte echipamente încălzite pentru a usca 

ceasul. 

• În camera de saună, funcția de impermeabilitate poate fi 

deteriorată. 

1.2 Curățare si întreținere Epoch T300 
Urmați punctele de mai jos pentru a vă asigura că Epoch T300 

funcționează normal și arată bine. În caz contrar, Epoch T300 se poate 

deteriora și poate provoca iritarea pielii. 

• Protejați ceasul de praf, transpirație, cerneală, ulei și produse 

chimice (precum produse cosmetice, spray-uri antibacteriene, 

produse de dezinfectare pentru mâini, detergenți și insecticide). În 

caz contrar, părțile interne și externe pot fi deteriorate sau pot cauza 

degradarea performanței. Dacă Epoch T300 este pătat cu substanțele 

de mai sus, vă rugăm să îl curățați cu o cârpă moale, fără scame. 



• La curățarea Epoch T300, nu folosiți săpun, detergent, materiale 

abrazive, aer comprimat, unde ultrasonice sau surse de căldură 

externe. În caz contrar, Epoch T300 poate fi deteriorat. Săpunul, 

detergentul, dezinfectantul pentru mâini sau reziduurile de detergent 

pot provoca iritarea pielii. 

• După exerciții sau transpirare, vă rugăm să vă curățați încheietura și 

cureaua. Folosiți apă pentru a curăța Epoch T300 și înmuiați într-o 

cantitate mică de alcool pentru a șterge, apoi uscați bine. 

• Dacă Epoch T300 este pătat sau s-au infiltrat în el alte obiecte, vă 

rugăm să folosiți o periuță de dinți moale umedă pentru a o curăța. 

1.3 Dacă sunteți alergic la materialul de pe Epoch T300, 
vă rugăm să acordați atenție când îl utilizați 
• Producătorul a efectuat testarea materialelor periculoase pe Epoch 

T300 prin către agenția de certificare internă și externă, aceasta 

incluzând testarea tuturor materialelor care pot intra în contact cu 

pielea, testarea toxicității pielii și testarea uzurii. 

• Epoch T300 conține nichel. Dacă pielea dumneavoastră este foarte 

sensibilă sau sunteți alergic la materialele de pe Epoch T300, vă 

rugăm să vă luați măsurile de precauție necesare. 

- Nichel: Epoch T300 conține o cantitate mică de nichel. Conținutul 

este mai mic decât valoarea de referință a reglementărilor europene 

REACH. Nu veți fi expus la nichel în Epoch T300 și dispozitivul nostru a 



trecut testul de certificare internațională. Cu toate acestea, dacă 

sunteți alergic la nichel, vă rugăm să folosiți Epoch T300 cu precauție. 

• Toate materialele utilizate pe Epoch T300 respectă standardele de 

inspecție relevante, precum REACH și RoHS. 
 

2. Specificații produs 

Model EPOCH T300 

CPU RTL8762C 

ARM Cortex-M0  53MHz 

Memorie RAM 128KB + ROM 128Mb 

Ecran tactil capacitiv 

1.3” IPS 

360*360 ecran 

2.5D geam 

Versiune Bluetooth 5.0 

Baterie Litiu-ion 3.7V/240mAh 

Functie 

Impermeabil IP68, temperatura corpului 24 de 

ore, ritm cardiac, somn, activitate zilnică, sport, 

cadrane elegante împingere, cadran preferat 

DIY personalizat, prognoza meteo pe 7 zile,  

Notificare (Ins/Facebook/Skype/WhatsApp ect) 

Alte caracteristici 

Temporizator, modul Nu deranjati, Întotdeauna 

pornit, curea înlocuibilă, mai multe limbi de 

afișare 



3.Detalii produs 

   3.1 Încărcați ceasul dumneavoastră 

 
Conectați și încărcați ceasul conform imaginii. Trebuie încărcat pentru 

a activa ceasul atunci când este pornit pentru prima dată. 

   3.2 Operați cu ceasul 

 
(1) Pornire: Când ceasul este oprit, apăsați și țineți apăsat butonul de 

pornire timp de 5 secunde pentru al porni. Ecranul de start al ceasului 

va fi afișat după pornire. 



(2) Funcționarea ecranului tactil: din ecranul de pornire, glisați spre 

dreapta spre ecranul meniului, apoi atingeți pictograma funcției 

pentru a intra în submeniul corespunzător. 

(3) Ecran de pornire: Când ecranul ceasului este în starea Oprit, puteți 

apăsa butonul de pornire pentru a porni ecranul. Dacă butonul de 

control al gesturilor este activat în aplicație, puteți de asemenea să 

treziți ecranul rotind încheietura mâinii. 

(4) Închidere: faceți clic pe pictograma Setare, faceți clic pe Sistem - 

Închidere, faceți clic pe  pentru a închide. 

   3.3 Înlocuiți cureaua 

 
Scoateți cureaua din ceas glisând deblocarea rapidă pe curea. 

 

4. Introducere rapidă a produsului 

4.1 Introducere rapidă a produsului 

Eliberare rapidă 



(1) Apăsați lung interfața principală pentru a intra în miniatura paginii 

de pornire. Puteți vizualiza stânga și dreapta, faceți clic pe atingere 

pentru a comuta la pagina de pornire. 

(2) Glisați spre dreapta: Afișați lista funcțiilor -> Activitate zilnică, 

Temperatură, Sport, Ritm cardiac, Somn, Muzică, Vreme, 

Temporizator, Numărătoare inversă, Mesaj, Găsiți telefon, Relaxați-vă, 

Setări. Glisați în sus și în jos pentru a naviga în listă și atingeți o 

funcție pentru a selecta. 

(3) Glisați în jos: Afișare timp, conectare Bluetooth, baterie, modul Nu 

deranjați, Setare, Găsiți telefon, Informații sistem, Luminozitate. 

(4) Glisați în sus: informații despre stocare. 

(5) Glisați spre stânga: afișați temperatura, activitatea zilnică, ritmul 

cardiac, somn. 

 

 

 

 

 

4.2 Afișaj ceas 

 

 

 

 

 



 
 

Metodă de setare: 

Când ceasul este în modul ceas, vă rugăm să apăsați lung pe ecranul 

din mijloc și să setați diferite interfețe de ceas, dacă doriți. 
 

5.Utilizare rapidă a produsului 

5.1 Descărcați și instalați aplicația 

 Puteți configura ceasul prin intermediul aplicației „HitFit Pro” pentru 

dispozitive iOS sau Android. Trebuie să descărcați și să instalați aplicația 

„HitFit Pro” din APP Store sau Google Play Store:  

 

5.2 Conexiune și sincronizare date 

Porniți Bluetooth și GPS pe telefonul mobil. 

5.2.1 Conectare Bluetooth 

(1) Instalați și deschideți aplicația "Hitfit Pro".  

(2) În pagina principală, apăsați " " pentru a "Conecta dispozitivul" 

sau apăsați "navigare" – Meniu dispozitiv, la pagina "Conectați 

dispozitiv". 

(3) Apăsați „Reîmprospătare” pentru a căuta dispozitivul, selectați 



modul produs Epoch T300 și faceți clic pe „Acțiune” pentru a lega 

ceasul ca mai jos. 

    
După conectarea cu succes, afișată ca pictogramă în bara de stare a 

ceasului:  

 

Avertisment: 

* Dacă telefonul dvs. este sistem iOS, trebuie să fiți de acord să vă 

asociați cu telefonul și să afișați notificările iPhone. Meniul Bluetooth 

al interfeței telefonului afișează Epoch T300 conectat cu succes așa 

cum arată imaginea de mai jos. 

   



* În timpul procesului de conectare, „Hitfit Pro” vă va solicita să 

activați GPS și Bluetooth și să autorizați „Hitfit Pro” să obțină acces la 

GPS de pe telefonul dumneavoastră mobil. Vă rugăm să acceptați 

toate solicitările de permisiune. 

* iPhone-ul nu vă va solicita nicio informație, cu excepția cazului în 

care finalizați asocierea Bluetooth pe ceasul dumneavoastră Epoch 

T300 din Bluetooth-ul încorporat din telefonul mobil după legare. 

5.2.2 Sincronizarea datelor 

Asociați ceasul cu aplicația „Hitfit Pro”, deschideți aplicația, apăsați 

" " pentru sincronizarea datelor. Datele dvs. vor fi afișate în 

aplicație în consecință. 

 

Avertisment: 

* Funcționare greșită: asociați ceasul direct cu Bluetooth în setările 

telefonului mobil. 

* Vă rugăm să nu închideți serviciul de notificare Bluetooth atunci 

când ștergeți software-ul în fundal sau închideți software-ul de 



aplicație în fundal. Dacă îl închideți, va afecta funcția de sincronizare 

între ceas și telefon. 

* Dacă doriți ca ceasul dvs. să primească notificări de la terți, trebuie 

să activați permisiunile de notificare. 

 

5.3 Funcții de bază 

 5.3.1  Activitate zilnică 

Ceasul va afișa numărul total de pași al utilizatorului pe zi, distanța de 

mers pe jos, caloriile arse în aceeași zi, iar datele vor fi șterse la ora 0 

(miezul nopții) în fiecare zi. 

5.3.2  Temperatură 

(1) Introducerea funcției: ceasul va măsura temperatura utilizatorului 

sub interfața de măsurare a temperaturii. După finalizarea testului, 

vibrația va afișa rezultatul. 

(2) Instrucțiuni de operare: glisați spre stânga pe interfața principală și 

faceți clic pe pictograma statică a temperaturii pentru a comuta la 

interfața de măsurare a temperaturii. Odată ce interfața este 

introdusă, măsurarea va începe. Datele din stânga sunt pentru 

temperatura suprafeței corpului, se schimbă în timp real. Datele 

potrivite sunt pentru temperatura corpului, măsurând 60 de ani 

pentru a finaliza măsurarea. În timpul măsurării, valoarea interfeței va 



fi afișată „--.-”. După finalizarea măsurătorii, valoarea va fi afișată. 

Observație: În timpul testării temperaturii corpului, temperatura 

mediului necesită 18-30 ° C. 

   

5.3.3  Sport 

În modul sport: pictograma funcției cu un singur punct vă permite să 

intrați în moduri sportive, cum ar fi mersul pe jos, alergare, alpinism, 

echitație ，Baschet，Eliptic și Yoga. 

5.3.4  Puls cardiac 

(1) Introducere funcție: ceasul va măsura ritmul cardiac al 

utilizatorului sub interfața de măsurare a ritmului cardiac. După 

finalizarea testului, vibrația va afișa rezultatul. Când nu este realizată 

nicio operațiune, ecranul se va stinge automat. 

(2) Instrucțiuni de operare: glisați spre stânga pe interfața principală și 

faceți clic pe pictograma statică a ritmului cardiac pentru a comuta la 

interfața de măsurare a ritmului cardiac. Odată ce interfața este 

introdusă, măsurarea va începe. În timpul măsurării, valoarea 

interfeței va fi zero. După finalizarea măsurătorii, valoarea va fi 



afișată. 

   

5.3.5  Somn 

(1) Introducere funcție: ceasul va afișa ora de somn a utilizatorului cu 

o seară înainte. (Ora măsurării somnului 21:30 - 12:00 ziua 

următoare) 

(2) Instrucțiuni de funcționare: Glisați interfața principală la 

stânga și la dreapta, faceți clic pe Somn pentru a comuta la 

interfața Somn, puteți vizualiza ora de repaus din ziua 

precedentă. 
 

5.3.6  Muzică 

După conectarea la Bluetooth, puteți activa dispozitivul mobil pentru 

a reda muzică și a regla volumul, vocea va ieși de pe telefonul mobil. 



5.3.7  Vremea 

După conectarea cu HitFit Pro, ceasul va afișa informații meteo locale. 

 

 

5.3.8  Cronometru 
Faceți clic pentru a începe sincronizarea. În timpul sincronizării, puteți 

porni / întrerupe / reseta comutarea cu o singură atingere. 

5.3.9  Numărătoare inversă 
Puteți alege 1min, 5min, 10min sau setați oricând doriți să utilizați 

funcția de numărătoare inversă. Puteți întrerupe / începe comutarea 

cu o singură atingere. 

5.3.10  Mesaje 
Când sunteți conectat la Bluetooth, notificările de pe telefonul dvs. 

vor fi trimise ceasului. (Trebuie să deschideți întrerupătorul în 

aplicație în prealabil) 



5.3.11  Găsiți telefonul 

Când vă conectați telefonul, telefonul vibrează și sună când faceți clic 

pe pictograma Găsiți telefon. 

5.3.12  Relaxare 

Reglați-vă respirația și relaxați-vă. 

5.3.13  Setări 

  Afișaj ecran luminos: inclusiv Comutator de apelare, 

Luminozitate, Timp ecran, Setare trezire prin activare la 

încheietura mâinii. 

  Întotdeauna activat: puteți alege setarea timpului de 

afișare: 5min, 10min, 15min, 20min 

  Intensitate vibrație: Setați intensitatea vibrației. 

  Limba: Inclusiv diferite limbi pe care le puteți alege. 

  Sistem: Include setările Despre, Închidere, Resetare. 

 

 6. Avertisment 

Vă rugăm să urmați instrucțiunile medicului și să măsurați rezultatele 

autodiagnosticului și tratamentului. Utilizatorii cu tulburări ale 



circulației sanguine și boli ale sângelui trebuie tratați sub îndrumarea 

unui medic. Rezultatele măsurătorilor acestui produs sunt doar cu 

titlu de referință și nu sunt destinate utilizării sau bazelor medicale. 

 

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE 

Simplificată 

Prin prezenta, E-BODA DISTRIBUTION S.R.L., declară că tipul de 

echipament „Ceas Inteligent” este în conformitate cu Directiva 

2014/53/UE. 

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la 

următoarea adresă de internet : 

http://www.e-boda.ro/dec_conf/e-boda_Epoch_T300_lot_1.pdf 
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