


【Compatibilitate】 

Brățara inteligentă este compatibilă numai cu următoarele dispozitive mobile 

selectate: 

IOS:  OS trebuie să fie IOS 7.0 sau versiune superioară, Bluetooth 4.0; 

precum iPhone 4S, iPhone5, iPhone5S, iPhone6, iPhone6Plus, iPod touch5 

etc. 

Android: Sistemul de operare  trebuie să fie Android4.3 sau versiune 

superioară, Bluetooth 4.0; precum Samsung S4, Note3 etc.  

 

【Pictograme funcții】 

Ora: 00:00             Pași :                    Distanță:  

Calorii:              Ceas deșteptător:                 

Monitor somn:  

Alertă mișcare:            Afișare identitate apelant:              Notificare 

automată mesaje:  



Bluetooth:              Controler cameră la distanță：    Transmisie 

Bluetooth:  

Căutare telefon:  

 

【Ghid de pornire rapidă】 

1. Brățara trebuie încărcată timp de 30 min înainte de utilizare. Scoateți gazda 

conform ilustrației de mai jos. Introduceți gazda într-un port USB 5V/1A pentru 

încărcare. Lumina indicatoare se va opri din semnalizare intermitentă la 

finalizarea încărcării, după 30 de minute. 

                  

 

 

 



2. Instalare aplicații: Mergeți în magazinul de aplicații sau de jocuri, 

descărcați această aplicație: „LinkFit” și instalați-o. Pentru 

utilizarea aplicației Fit, asigurați-vă că dispozitivul mobil este 

conectat la internet prin Wi-Fi sau 3G/4G. 

 

3.Instrucțiuni de utilizare a brățării. 

Brățara se poate utiliza prin gesturi din încheietură sau prin atingerea 

ecranului. 

Este comod ca pentru a vedea cât este ceasul să se folosească gesturile din 

încheietură. 

 

 
 

 
 
 

 
 

Țineți orizontal 
ecranul brățării. 

Răsuciți mâna în 
sus. 

Brățara se va 
 activa automat 
, apoi va afișa  
ora. 

 



Atingerea ecranului 

 

Funcția se poate schimba și se poate trece la o versiune superioară în funcție 

de actualizările microprogramului informatic al brățări 

Functii Operatiuni 

Punerea in 
functiune 

 

Apasati lung 
pe ecran 

 Iluminarea 
ecranului 

 

Atingeti 
ecranul sau 

rotiti 
incheietura 

Inchiderea 

Glisati stanga-dreapta pentru 

activarea interfetei apoi 

treceti pe Apasati lung pe 
ecran pentru oprirea dispozitivului 

Functie 
comutare 

 

Glisati stanga- 
dreapta  

Rasturnare  

 

Atingeti 
ecranul 

Confirmare 

 

Apasati lung 
pe ecran 







de radar  

 

5. Sincronizare date 

Brățara efectuează automat o sincronizare a datelor după conectarea la 

telefon prin aplicația (LinkFit), ora brățării va fi ajustată la cea a telefonului. 

Sincronizarea de date include: pași, calorii, distanță. Puteți verifica dacă 

sincronizarea de date a fost finalizată cu succes în aplicație. Prima 

sincronizare a datelor durează 1-2 minute. Sincronizarea datelor se poate 

realiza manual prin apăsarea butonului de reîmprospătare din aplicație. În 

cazul în care nu se poate realiza sincronizarea de date, deconectați Bluetooth-

ul, încercați din nou conexiunea și începeți sincronizarea datelor. 

 

 

 

 

 

 



6. Monitor somn 

Activați modul Somn ： Glisați pictograma cu lună , apăsați lung 

pictograma până ce brățara vibrează, apoi apare un mesaj contextual și indică 

ora și pictograma cu lună, , ceea ce înseamnă că a trecut în 

modul de somn. 

Ieșirea din modul de somn: Apăsați lung ecranul pentru iluminarea lui, apăsați 

lung din nou până ce vibrează, apoi va dispărea pictograma cu luna și afișajul 

va reveni la cel inițial, de indicare a orei , ceea ce înseamnă 

că a ieșit din modul de somn. 

7. Mod de somn automat 

 

Activați modul de somn prin setarea ,

, brățara va 

verifica dacă sunteți în modul de somn în intervalul 8:00p.m.-9:00a.m. 

 



8．Căutare telefon mobil 

Apăsați lung pictograma pentru căutarea telefonului  până 

ce vibrează, telefonul mobil căutat va suna dacă este setat pe modul de alertă 

sonoră la apel, va vibra o dată dacă este setat pe modul cu vibrații. 

9. Memento de sedentaritate  

Deschideți memento-ul de sedentaritate (Sedentary reminder) 

 și setați durata de timp 

               



cu ajutorul setărilor din  memento sedentaritate,  setarea orei trebuie să fie un 

interval de timp valid, precum 9:00-17:00 în loc de 9:00-5:00, apoi va trece cu 

succes în modul de memento sedentaritate. 

Brățara va vibra și va afișa 

pictograma de sedentaritate în cazul în care nu percepe mișcare timp 

de o oră. 

10. Ceas deșteptător 

Adăugați o alarmă în setarea de alarme , 

când se ajunge la ora fixată de trezire, ，brățara va 

vibra pentru crearea unui memento și va afișa pictograma de alarmă 
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【Function Icon】 

Time: 00:00             Steps :                    Distance:  

Calories:              Alarm clock:                 

Sleep monitor:  

Move Alert:            Call ID Display:              Message Push:  

Bluetooth:              Remote camera controller：    Bluetooth 

broadcast: Looking Phone:  

【Quick Start Guide】 

1.You should charge the bracelet for 30mins before using it. Pull out the host 

as shown below, Insert the host to a 5V/1A USB port for charging. The 

indicating light stops flashing when it is full charged for 30 minutes. 



                  

 

 

2.Install APP: Go to App store or play store, download this APP: “LinkFit” and 

install it. To use LinkFit  APP, make sure your mobile device connected with 

internet via Wi-Fi or 3G/4G. 

 

3.Bracelet Operation Instruction. 

You can use the bracelet by“wrist gesture” or “screentouching”. 

It is convenient to check the time by “wrist gesture”. 

 



 
 

 
 
 

 
 

1Keep the bracelet 
screen horizontally. 

Then turn wrist over The bracelet will be 
turned on 
automatically, then 
time shows up. 

 
 

 
 
 

 
 

   “Screen Touching” 

Function 
Ope

ration 

Starting-up 

 

Long press the 
bracelet 
screen 

 Light up the 
screen 

 

Click the 
screen or turn 
the wrist over 

Shutdown 

Swipe left and right to the interface 

then switch to Long 
press the screen to turn off the 
device 

Switch 
function 

 

Swipe left and 
right  



 

 

 

PS:Function may be changed and upgraded according to the bracelet 

firmware’s update.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flip-Over  

 

Click the 
screen 

Confirm 

 

Long press the 
screen 



Open the App LinkFit, and the system
shows the 【Device Scan】 page.
Also you can click the 【Me】in the
main page and then click the button
【Settings】 , and click【Device
Connected】

Double click the screen on the
bracelet,the radar icon “ ”shows up on
the bracelet,Tap the button【Search】 on
APP,select your right ID from the device
list, and wait for 1-2 seconds





If the pairing pop-up do not appear within 1 minute,repeat the above 

steps.There would be a Bluetooth icon instead of the Radar icon

5.SYNC Data 

The bracelet SYNC data automatically after connected with phone by 

APP(LinkFit), the bracelet time will be calibrated same as the time of phone. 

SYNC data includes:steps,calorie,distance. You can check out if the data 

SYNC is completed successfully on the APP.First SYNC data takes 1-2 

minutes.SYNC data can be done manually by clicking the refresh button on 

APP. Where unable to be data synchronous, disconnected the Bluetooth, try 

connection again and start data synchronization. 

6.Sleep monitor 

Turn on Sleep Mode：Slide to the moon icon , long press the icon till 

the band shakes, then it pop up and shows time and moon icon,

, it means under sleeping mode. 



Exit the sleep mode：Long press the screen to light-on the screen, long press 

once more till it shakes, then the moon icon will disappear and back to the 

original that shows time , it means sleeping-mode exit. 

 

7.Auto sleeping mode 

Turn on the sleeping-mode by setting,

, the band will check if you 

are under sleeping-mode during 8:00p.m.-9:00a.m. 

 

8．Looking mobile phone 

 

Long press the looking phone icon  till in shakes, the searching 

mobile will ring if it is under ringing mode, will shakes one time if it under 

vibration mode. 

 

 

 



9.Sedentary reminder 

Open the Sedentary reminder  and settle the time 

quantum by the Sedentary reminder setting, the time 

settling should be a valid time quantum, like 9:00-17:00 instead of 9:00-5:00, 

then it under Sedentary reminder mode successfully. 

The band will shakes and shows 

sedentary icon if keep motionless for an hour. 

10. Alarm clock 

Add alarm by the Alarm setting

, when it comes to the settled time,



，the band will shake to make a reminder 

and shows alarm icon . 

 

11.Camera remote controller 

 

Open the camera by APP  ,  the band will show camera icon

, Camera remote controller realized by long pressing 

the icon. 

 

 

 

 

12.Calling and message reminder 






