
Pentru prima utilizare, vă rugăm să apăsați și mențineți 
apăsată tasta "     " pentru a porni ceasul.

MANUAL DE UTILIZARE





1. Principalele caracteristici de functionare

* Ceasul transmite date prin Bluetooth la telefonul mobil.
* Ceasul se imperecheaza automat cu Bluetooth-ul dispozitivului.
* Timpul de afisare: 1.afiseaza ora, minutul, secunda.
               2. afișare sub formă de sistem de timp 12/24.
* Date afisate pe ecran: numar de pasi, calorii, distanta parcursa, timpul de exercitii,  
  viteza, progresele inregistrate in realizarea obiectivului in ziua curenta.
* Stocarea datelor de miscare: stocarea automata a datelor de miscare (numar de 
  pasi, calorii, distanta, timpul de antrenament, progresele realizate in atingerea 
  obiectivului) pe ultimele 10 zile si incarcarea prin Bluetooth la aplicatia de telefon 
  mobil pentru vizualizare.
* Repaus automat: functia pedometru va intra automat in repaus cand nu s-a facut 
  niciun pas de mai mult de 3 minute.
* Functie de monitorizare a somnului.
* Ceas cu alarma prin vibratii si alerta pentru sedentarism.
* Foloseste o baterie lithiu reincarcabila, care se incarca wireless.
* Alarma de joasa tensiune.
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2. Parametrii de funtionare

An: 2014~2099
Numar de pasi: 0~99999 Calorii: 0.0~9999.9 kcal
Distanta afisata: 0.00~999.99 km 
Timpul pentru exercitii: 0:00~24:00
Numarul de pasi tinta: 100~99900 pasi (valoarea implicita este de 10000 de pasi)
Varsta: 10~99 (valoarea implicita este de 25 ani)
Greutate: 20~200 kg sau 44~441 lbs (valoarea implicita este de 75 kg sau 165 lbs)
Pas cu pas: 30~180 cm sau 12~71 inch (valoarea implicita este de 70 cm sau 28 inch)

3. E-ink: efect de afisare completa si 
    instructiuni de operare cheie

Controlul prin atingere

S1=MODE
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Simbolurile afisate si descrierea functiilor:

　     : Simbol pedometru: Acest simbol va fi afisat cat functia pedometru este activata si 
se va stinge atunci cand aceasta functie intra in modul de repaus.
　     : Simbolul pentru ceas: Acest simbol va fi afisat atunci cand modul se afisare a orei 
este activat.
       : Simbolul pentru numarul de pasi: Acest simbol va fi afisat atunci cand modul de 
afisare al pasilor este activ.
　     : Simbolul pentru calorii: Acest simbol va aparea atat timp cat modul de afisare al 
caloriilor este activ.
　     : Simbolul pentru distanta: Acest simbol va aparea atat timp cat afisarea distantei 
este activ.
　     : Simbolul pentru viteza: Acest simbol va aparea pe ecran atat timp cat viteza este 
activata.
　     : Simbolul pentru bluetooth: Acest simbol va aparea atat timp cat functia Bluetooth 
este activa.
　     : Simbolul pentru timpul de exercitii: Acest simbol va aparea atat timp cat functia 
pentru timpul pentru exercitii este activa.
　     : Simbolul pentru baterie: Acest simbol va aparea cand bateria va fi pe sfarsite.
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4. Initializarea dupa stingere

4.1. Ceasul va intra in modul de afisare a timpului dupa 2
secunde dupa ce a fost pus la incarcat sau resetat
4.2. Ora: AM12:00, 12-sistemul de 12 ore
4.3. Numarul tinta de pasi: 10000 pasi, functia de
pedometru activata
4.4. Parametrii impliciti: varsta: 25 unitati: metri;
greutate: 75 kg (165 lbs); pasi: 70 cm (28 inches)
4.5. Numar de pasi: 0 pasi
4.6. Calorii: 0.0 kcal
4.7. Distanta: 0.00 km

5. Functia mod de comutare

Mod de comutare: Cu fiecare atingere in zona de atingere, puteti comuta intre 
urmatoarele moduri de afisare: timpul → numarul de pasi →calorii 
→ distanta→ viteza → alarma→ modul de repaus
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Afisare ora Numar de pasi

atingere atingere atingere

atingereatingere

atingere

Atinge de 2 
ori intr-o 
secunda

Calori Distanta

 Modul de repausMergi in modul de repaus Modul alarma activa Viteza

Daca alarma este oprita
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6. Modul de afisare al orei 

Descrierea functiei:
(1) Afisare ora si minute.
(2) Foloseste sistemul de afisare 12/24.
(3) Ecranul se reimprospateaza la fiecare minut.

Descrierea ecranului:
(1) Afiseaza ora si minutele.
(2) Progresul de realizare a numarului de pasi tinta este afisat in mijloc.
(3) Ziua si data sunt afisate jos.

Instructiuni de operare:
Modul de comutare: Comutati la modul numar de pasi cu o singura atingere. 
In mod normal, în setarile aplicației, puteți seta text negru cu fundal alb sau text alb pe 
fond negru, dar implicit este text negru cu fundal alb.

(1) In setarile aplicației, puteți seta protectorul de ecran de pornire / oprire. Protectorul 
de ecran este Activat implicit să fie oprit, iar în acest moment butonul Alb / Negru este 
estompat și dezactivat. În cazul în care functia este activata, atunci puteți seta fundal 
complet în alb sau negru.

Afisarea timpului
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(2) Implicit, ecranul afiseaza imagine normala + protectia de ecran oprita când ceasul 
este pornit.
(3) In cazul in care protectorul de ecran este activat, după ultima operație de atingere și 
menținând afișajul normal timp de 10 secunde, acesta va intra în modul screensaver în 
alb-negru sau alb/negru in intregime (Nota: Aceasta continuă să înregistreze datele în 
timp real în cazul în care acesta este în modul de repaus); în cazul în care nu există 
nici o operație de atingere, se va menține întotdeauna un fundal complet negru sau un 
fundal complet alb.

Text negru cu fundal alb Text alb cu fundal negru

Ecran normal

luminat pentru 10S

10s mai tarziu

luminat pentru 10S

Screensaver

Complet alb

Complet alb Complet negru
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7. Modul afisarii numarului de pasi

Descrierea functiei:
(1) Afisarea numarului de pasi din ziua curenta.
(2) Intoarcerea automata la ecranul cu ceas daca 
ecranul nu a fost atins timp de 10 s.

8. Ecranul de afisare al caloriilor

Descrierea functiei:
(1) Afisarea caloriilor consummate in ziua respectiva.
(2) Se intoarce automat la ecranul de afisare al ceasului 
daca nu este utilizat timp de 10 secunde.

Descrierea ecranului:
(1) Afisarea numarului de pasi.
(2) rogresul în realizarea numărului de pași țintă este afișat în mijloc.
(3) Timpul de exercitii este afisat jos

Intructiuni de operare:
Modul de comutare: Comutati la modul de afisare al caloriilor dupa operatia de atingere.

Modul de afisare al nr de pasi

Afisarea caloriilor
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Descrierea ecranului:
(1) Afisarea caloriilor.
(2) Progresul în realizarea numărului de pași țintă este afișat în mijloc.
(3) Timpul de exercitii este afisat jos.

Instructiuni de operare:
Modul de comutare: Comutati la modul de afisare al distantei dupa operatia de atingere.

Descrierea ecranului:
(1) Afisarea distantei.
(2) Progresul în realizarea numărului de pași țintă este afișat în mijloc.
(3) Timpul de exercitii este afisat jos.

Instructiuni de operare:
Modul de comutare: Comutati la modul de afisare al vitezei dupa atingerea ecranului.

9. Modul de afisare al distantei
Descrierea functiei:
(1) Afisarea distantei din ziua curenta.
(2) Se intoarce automat la ecranul de afisare al ceasului 
daca nu este utilizat timp de 10 secunde.
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Descrierea ecranului:
(1) Afisarea vitezei.
(2) Progresul în realizarea numărului de pași țintă este afișat în mijloc.
(3) Timpul de exercitii este afisat jos.

Instructiuni de operare:
Modul de comutare: Comutati la modul de afisare al alarmei dupa operatia de atingere.

10. Afisarea vitezei
Descrierea functiei:
(1) Afisarea distantei din ziua curenta.
(2) Se intoarce automat la ecranul de afisare al ceasului 
daca nu este utilizat timp de 10 secunde.

11. Modul de setare al alarmei 
Descrierea functiei:
(1) Afiseaza informatiile de setare a alarmei. Implicit, alarma 
este setata oprita atunci cand telefonul este pornit.
(2) Din setarile aplicatiei, puteti controla ceasul pentru a 
activa 4 grupuri de alarme. Cand se ajunge la ora de alarma, 
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Instructiuni de operare:
Modul de comutare: Comutati la modul de repaus dupa operatia de atingere.

Nota: Alarma este setata implicit să fie oprita atunci când ceasul este pornit; când 
alarma este dezactivata, nu va fi afișat modul de ceas cu alarma. În cazul în care mai 
multe grupuri de ceas cu alarmă au fost presetate, comutarea modului va afișa doar 
"Almon"

ceasul va sari din orice mod actual de afisare al ecranului  in modul alarma si va vibra 
timp de 1 minut.
(3) Atunci cand ceasul cu alarma vibreaza, puteti atinge de 2 ori consecutiv (in decursul 
a 1 secunde) pentru a intrerupe vibratiile, iar ecranul va trece la modul de afisare a orei 
(Nota: Ecranul de afisare a orei va aparea automat dupa terminarea sau intreruperea 
vibratiilor). 
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Numai atunci când se ajunge la ora presetata pentru    ceasul cu alarma, orice ecran va 
trece la grupul de numere (în cazul în care mai mult de un grup de numere sunt 
activate, celelalte grupuri încă nu vor fi afișate).

12. Modul de repaus
Descrierea functiei: 
Monitorizarea somnului.

Display description:
(1) “SLEEP MODE” este afisat inainte de a intra in modul de repaus.
(2) “SLEEP” si ora curenta sunt afisate dupa intrarea in modul de repaus.

Instructiuni de operare:
Modul de comutare: Comutati la modul de afisare al ceasului dupa apasarea tastei.
(1) Mergi in modul de repaus: La interfața de repaus, atingeti de doua ori în decurs de 1 
secunda pentru a intra în modul de repaus.
(2) Iesirea din modul de repaus: In modul de repaus, atingeti de doua ori în decurs de 1 
secunda pentru a ieși din modul de repaus și a intra în modul de timp.
(3) Vizualizarea timpului in modul sleep: Atingeți o dată în interfata SLEEP IN, acesta 
va afișa ora curentă pentru 2s, și apoi se trece automat in interfata SLEEP IN .

Sleep display screen
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13. Modul de transmisie Bluetooth
Descrierea functiei:
(1) Difuzare automata, Bluetooth este intotdeauna pornit.
(2) Logo-ul Bluetooth va fi afișat timp de 30 de secunde de fiecare dată când este pornit 
Bluetooth-ul; ceasul va avea un răspuns de vibrație corespunzătoare (pentru 1 
secunda) de fiecare dată după sincronizare cu succes cu aplicatia.
(3) În timpul transmisiei de date între ceas și aplicatie, logo-ul Bluetooth va clipi cu 1Hz; 
după sincronizare cu succes și vibrații, logo-ul Bluetooth va dispărea.

Nota:  Cel de mai sus nu are funcția de memento somn.

Inainte de a incepe functia de repaus

Doua atingeri rapide 
(intr-o secunda

Atinge o data

Sariti automat dupa 
afisare timp de 2s

Dupa ce am activat functia
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14. Modul de incarcare
Descrierea functiei:
(1) Cand vedeti simbolul bateriei scazute va rugam sa conectati ceasul la 
incarcator
(2) În timpul procesului de încărcare, afișează ecranul de încărcare, în care, 
se va afișa FULL când este încărcat complet, în caz contrar CHR. Dacă 
există o acțiune rămâne în procesului de încărcare, va afișa ecranul de timp 
pentru 2s și 2s mai târziu, trece automat la ecranul de încărcare.

15. Modul din fabrica
La primirea ceasului, atingeți lung zona de contact timp de 5 secunde pentru 
a ieși din modul de fabrică; apoi deschideți aplicatia pentru a seta sincroni

Incarca Incarcare completeStație de încărcare Afiseaza pentru 2s

Daca nu este 
nicio atingere in 
timpul incarcarii
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15. Descriere generala
(1) Progresul în realizarea obiectivului este împărțit în 10 pătrate, și fiecare 
pătrat este 10% din numărul țintă prestabilit de pași.
(2) La miezul nopții(ora 0:00), pedometru va salva automat datele din ziua 
curentă (numărul de pași, timpul de antrenament, calorii, distanta si progres 
in realizarea obiectivului), iar ecranul va fi resetat.
(3) In cazul in care nu exista niciun semnal de la pedometru  sau  nu este 
executata nicio operatiune asupra ceasului timp de 3 minute, acesta intra 
automat in stare de rapaus. In modul de repaus, functia de control a pasilor 
va fi dezactivata.   In modul repaus, in caz ca exista o operatie de  atingere  
a zonei pentru atingere,  acesta va iesi din modul de repaus si va reveni in 
modul in care era inainte sa treaca in repaus.
(4) Comunicarea cu ceasul se poate realiza prin setarile aplicatiei. Puteti 
alege ecrane pentru ceas si de asemenea posibilitatea de a controla ordinea 
de afisare a modurilor pe ecran.

zarea informațiilor cu caracter personal cu ceasul, să  actualizeze afișajul 
timpului, vârsta, modul de afișare unitate, greutate, pas cu pas, numărul țintă 
de pași și alți parametri și date pe ceas.
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(5) Cand bateria este sub 10% , Bluetooth-ul si functiile de vibratii se vor 
inchide si va aparea simbolul bateriei descarcate. 
(6) Operatia de atingere rapida de doua ori intr-o secunda inseamna 
intervalul de la inceputul primei atingeri pana la sfarsitul celei de-a doua 
atingeri.
(7) De fiecare data cand se sincronizeaza cu aplicatia,logo-ul Bluetoothse se 
va aprinde intermittent (Timpul de stralucire depinde de cantitatea de date 
transmise). Dupa o sincronizare cu success, ceasul va vibra timp de o 
secunda. Dupa vibratie, logo-ul Bluetooth-ului va disparea.
(8) Se adauga functia de memento pentru sedentarism. Daca se ajunge la 
timpul presetat pentru sedentarism, ceasul va vibra timp de 5 secunde. 
(9) Daca este in modul de repaus, cand apesi o data in modul de repaus(e-
cranul complet alb sau negru), va aparea pentru 3 secunde SLEEP IN iar 
apoi va intra din nou, automat in modul de repaus (ecranul complet alb sau 
negru); cand apesi repede de doua ori sub interfata SLEEP IN, va iesi din 
modul de repaus.
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16. Conectarea cu Smartphone-ul
Pentru a conecta ceasul la telefonul dumneavoastra mobil trebuie sa 
utitilizatia aplicatia Evolio X-Fit disponibila atat in Google Play Store cat si in 
Apple Store.
 
Dupa descarcarea aplicatiei, intrati in setari – Pair with Hardware iar acolo 
va aparea Evolio X-Fit. Atingeti, conectati-va si bucurati-va din plin de ceasul 
dumneavoastra.
 
Declaratia de conformitate a produsului se poate gasi pe:
www.evolio.ro
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