
 MANUAL DE INSTRUÇÕES

RELÓGIO  INTEL IGENTE
 STYLE FIT LITE
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2. Uso obrigatório

Pressione a tela de toque do relógio ligada, certifique-se 

de que o  Bluetooth do telefone está ligado, abra o 
‘WearFit2.0' Após o APP - entre na interface principal, cli-

que no botão 'Meu' - na interface e clique em 'Conexão 

Manager'- automaticamente
pesquise na interface perto do equipamento até que as 

informações do relógio apareçam, clique em "conectar" 

para conectar o relógio.

Depois que o relógio for conectado com sucesso, a hora e 

a data do celular serão sincronizadas; O celular sincroniza 

os dados de movimento, estado de sono, freqüência car-

díaca, pressão arterial, oxigênio no sangue e similares do 

relógio através do APP; Deslize levemente a tela para 

alternar a interface,
ao passar para a interface de desligamento,
pressione e segure para entrar em
‘Selecionar desligamento’ para selecionar
 a interface de desligamento, toque na 
opção para desligar diretamente.

3. Operando do relógio

Cancel Ok

Are you sure close your
smart watch?
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3. Lista de funções

Hora de exibição inicial, data, bateria, dados esportivos, 

clima;

Dados de esportes: estatísticas de 
seu volume de exercício diário, apa-
gadas às 24 horas todos os dias, 
podem ser usadas para consultar 
dados históricos no APP;

Sono: estatísticas de seu tempo de 
sono diário por lógica corresponden-
te, e calcula sua qualidade de sono, 
dados históricos podem ser encontra-
dos no APP;
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Monitor de frequência cardíaca: mensu-
re automaticamente a frequência cardía-
ca quando a função mudar para fre-
quência cardíaca, ou pode pressionar o 
monitor de frequência cardíaca no APP, 
os dados serão salvos no APP.

Monitor de sono: registra automatica-
mente o seu estado de sono com a aná-
lise do sono profundo e horas de sono 
leve, dados salvos no APP.

Oxigênio no sangue: Quando a função 
muda para a interface de oxigênio no 
sangue, o resultado da medição é auto-
maticamente iniciado e transmitido ao 
APP para armazenamento;

Lembrete Sedentário: Abra a função no APP e defina o tempo 
de duração, a pulseira irá vibrar.

Lembrete de chamada: Abra a função no APP, o relógio irá 
vibrar quando receber a chamada.

Lembrete de Mensagem: Abra a função no APP, o relógio irá 
vibrar quando o telefone vier uma nova mensagem (SMS, QQ 
Facebook, Twitter, Whatsapp, Wechat).

...Measuring...

...Measuring...

...Measuring...
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Lembrete para beber: Abra a função no APP e defi-
na o tempo de duração, o relógio irá vibrar.

Anti-perdido: Abra a função no APP, o relógio irá 
vibrar quando o telefone for retirado.

Anti-perdido: Abra a função no APP, o relógio irá 
vibrar quando o telefone for retirado.

Agite o relógio para tirar a foto: Abra a função no 
APP, em seguida pressione o botão ‘Agitar para tirar 
uma foto’, entre na câmera, do relógio para confir-
mar. (Certifique-se da configuração do telefone 
celular: permitir que o aplicativo tire uma foto e 
salve a foto).

Encontrar o relógio: Pressione a função no APP 
para que o relógio vibre.

Restaurar configurações de fábrica: defina a hora 
para o dia anterior no APP móvel ou os dados do  
relógio podem ser apagados ou sincronizando um 
dia depois;

Use o relógio acima do pulso,
com espaço de 1 dedo acima do 
osso do pulso.



Parâmetros do produto

Limpeza e manutenção

Modelo Style Fit Lite Tipo de tela 1,3 polegadas
tela colorida

Capacidade
da bateria 210mAh

Tensão de
carregamento 5V±0.2V

Tempo de
carregamento cerca de 2,5h. Duração da bateria 10 dias

À prova d'água
 resistência nível - 5ATM Peso do produto 38g

Operativo
temperatura -20°C—40°C Bluetooth versão BLE 4.2

2402-2480MHz  Max. transmissão
consumo de energia

0 dBmProdutos
freqüência
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Faixa de temperatura de carregamento: 10 C-45 C
Vida útil da bateria: A duração real da bateria e o 
tempo de carregamento variam dependendo do uso e 
do ambiente, etc.
Impermeável: Não é adequado para mergulho, natação 
no mar ou sauna.  



Perguntas frequentes

Recomenda-se usar e manter de acordo com os três
seguintes:pontos  

①   Mantenha o produto limpo;
②   Mantenha o produto seco;
③   Não use muito apertado nem folgado.

Não use produtos de limpeza domésticos para limpar o 
produto.

Recomenda-se usar tecido macio de algodão levemente 
 .umedecido e com água.

1. A pesquisa do aplicativo móvel para o smartphone falhou.

① Recomenda-se atualizar WearFit 2.0 para a versão mais 
recente.

② Recomenda-se fechar todos os programas, reiniciar o
Bluetooth e, em seguida, conectar-se.

③ Confirme se o sistema de telefonia móvel atende ao 
Android 4.4 ou ao IOS 8.0 ou superior.

ou2. O smartwatch não recebeu alertas, mensagens de texto  
telefonemas

e ① Você precisa ativar a função de lembrete do smartwatch 
lembrete de chamada no APP e sincronizar com o smart-o 

watch.

② O iPhone precisa ser emparelhado com o smartwatch  via  
Síncro-(Por favor, verifique a coluna de "Dados Bluetooth. 

nos" para mais detalhes)

ao③��Você precisa manter o seu smartwatch conectado 
Bluetooth.

3. Bluetooth é freqüentemente desconectado

① Se a distância entre o smartwatch e o smartphone for 
muito grande, o efeito de conexão de mais de 7m bluetooth 
é obviamente enfraquecido.
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Notas de informação de segurança e produto

Aviso

Aviso de bateria
Não desmonte, fure ou danifique a bateria. Não desmonte 
as baterias internas dos dispositivos de bateria não substi-
tuíveis. Não use objetos pontiagudos para remover a bate-
ria.

Alerta de saúde
Se você estiver usando um marcapasso ou outros dispositi-
vos eletrônicos implantados, consulte seu médico antes de 
usar a tira de monitoramento da frequência cardíaca.
O sensor de frequência cardíaca óptica do smartwatch bri-  
lha em verde e pisca. Se você sofre de epilepsia ou é sen-
sível a fontes de luz piscando, consulte seu médico se você 
pode usar este produto.
O dispositivo rastreia suas atividades diárias por meio de 
sensores. Esses dados têm a intenção de informá-lo sobre 
suas atividades diárias, como etapas, sono, distância, fre-
quência cardíaca e calorias, mas podem não ser totalmente 
precisos.
O dispositivo, os acessórios, os sensores de frequência 
cardíaca e outros dados relevantes são projetados para 
entretenimento e condicionamento físico, não para fins 
médicos. Eles não são aplicáveis   ao diagnóstico, monitora-
mento, tratamento ou prevenção de quaisquer doenças ou 
sintomas. Os dados da frequência cardíaca são apenas 
para referência. Nós não somos responsáveis   por quais-
quer consequências causadas por qualquer desvio de da-
dos.
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Assuntos que precisam de atenção
Os dados de observação precisam ser mantidos uma vez a  cada sete dias para evitar a perda de dados.

O smartwatch não tem efeito impermeável na água do mar, 
soluções ácidas e alcalinas, reagentes químicos e outros 
líquidos corrosivos. Os danos ou defeitos causados por uso 
incorreto ou inadequado não são cobertos pela garantia.

O modo de desporto suporta até 6 horas de exercício de cada 
vez.

Evite usar o smarwatch  muito apertado no uso diário.
Por favor, mantenha as partes do seu smartwatch tocando a 

seca.pele 

Quando a frequência cardíaca é medida, mantenha o braço 
imóvel durante o teste.

Aviso ao ciclista
Por favor, mantenha seu senso em todos os momentos e 
ande com segurança. Certifique-se de que sua bicicleta e 
seu equipamento estejam adequadamente mantidos e que 
todos os componentes estejam instalados corretamente.

O dispositivo atende ao critério ROHS da UE.

Por favor consulte a IEC 62321, UE ROHS

Diretiva 2011/65 / UE e diretiva revista.
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Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das 
Regras da FCC. A operação é sujeito às duas condições se-
guintes:
(1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebi-
da, incluindo interferência que pode causar operação indeseja-
da.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas 
pela parte responsável pela conformidade pode evitar a autori-
dade do usuário para operar o equipamento. Este equipamento 
foi testado e
considerados conformes com os limites de um dispositivo digi-
tal de classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. 
Esses limites são projetados fornecer uma proteção razoável 
contra interferências prejudiciais em uma instalação residenci-
al. Este equipamento gera, usa e pode irradiar freqüência de 
rádio energia e, se não for instalado e utilizado de acordo com 
o instruções, pode causar interferência prejudicial ao rádio co-
municações.
No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá 
em uma instalação específica.

Se este equipamento causar interferência prejudicial em rádios 
ou recepção de televisão, que pode ser determinada rodando o 
equipamento ligado e desligado, o usuário é incentivado a ten-
tar corrigir interferência por uma ou mais das seguintes medi-
das:
- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito dife-
rente do aquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente 
para obter ajuda.



Suporte de Produto

Perda da garantia:
Violação do produto por pessoas ou técnicos não autorizados.

Danos causados por mal uso como: desgaste por produtos 
químicos; exposição a temperaturas extremas; rupturas; 
rachaduras e deformação proveniente de quedas.

Danos às portas de carregamento causados por cabos não 
certificado. Recomendam-se o uso de cabos Easy Mobile.

Danos causados por tensão irregular, fora da especificação
do aparelho.

● 

● 

● 

● 

Os produtos Easy Mobile segue estritamente 
todas as normas e regras vigentes na 
legislação do País para você desfrutar com 
segurança de todos os benefícios que o 
dispositivo pode te proporcionar.

 Garantia:

1 ANO 

Termo de Garantia

Aparelhos elétricos antigos não devem ser descartados 
junto com os resíduos domésticos, devem ser 
descartados separadamente nos pontos de coletas 
disponíveis. O proprietário de aparelhos antigos é 
responsável por levá-los para esses pontos para que seja 
dada a destinação correta. Com esse pequeno esforço 
pessoal, você contribui para reciclar matérias-primas 
valiosas e o tratamento de substâncias tóxicas.


