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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 



Incarcarea dispozitivului 
 

 

Pentru a incarca dispozitivul va rugam urmati pasii de mai jos: 
 

1、Scoateti dispozitivul din bratara, radicand 

dintr-o parte. 
2、Introduceti cablul USB in dispozitiv si dupa 
aceea conectati-l la un calculator sau un adaptor 
USB. 
3 Lasati la incarcat timp de 2 ore inainte de 

prima utilizare. 

 

Modul de incarcare 
 

Iconita pentru incarcarea bateriei va aparea cat timp dispozitivul se incarca. Apasati pe 
butonul mod timp de o secunda pentru a afisa data si ora. Acest lucru va afisa de 
asmenea si statusul bateriei.  



Utilizarea Evolio X-Fit S 
 

 

Evolio X-Fit poate masura numarul de pasi, calorii, distanta parcursa,  

timpul de exercitii, viteza, progresele inregistrate in realizarea obiectivului in ziua curenta   

Apasati pe butonul mod pentru a comuta in diverse moduri. 



Parametrii de functionare 
 

II.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)  

Functii 

1、Cand utilizati pentru prima data dispozitivul X-Fit S apasati butonul timp de 5 

secunde pentru a il porni.  
2、Apasati butonul timp de o secunda pentru a comuta in urmatoarele moduri: Pasi, 

Calorii, Distanta, Exercitii, Target s alarma.  
3、Dupa 10 secunde de inactivitate , dispozitivul va intra in functia de power mode.  

4、Pentru a reactiva dispozitivul apasati pe buton. La ora 12:00 AM , X-Fit S va sterge 

toate datele salvate in ziua respective. 
 
 
 
 



 

Modul Timp 
- Modul timp afiseaza data , ora curenta si statusul bateriei 

Modul Pasi  
- Acest mod afiseaza numarul de pasi parcusi in ziua respectiva.  

 
- Modul Calorii 

- Acest mod arata caloriile arse intr-o zi 
 

- Modul distanta  

- Arata distanta parcusa in ziua respectiva.  
 

- Modul exercitiu 

- Arata timpul petrecut facand exercitii.   



 
 

- Modul distanta 
- Modul Distanța afișează distanța parcursa in ziua curenta. Datele sunt afișate cu două 

zecimale. 
- Notă: Lungimea pasului se poate seta din aplicatia Evolio X-Fit.  
În cazul în care bratara si smartphone-ul dumneavoastra nu sunt sincronizate, lungimea 

pasului va fi 60cm. 
 

Modul Obiectiv 
 

Progresul în realizarea obiectivului este împărțit în 10 pătrate, și fiecare pătrat este 10% 
din numărul țintă prestabilit de pași.



Modul alarma 
 

- Modul de alarm ava permite sa setati 

pana la 5 alamer 
- Alarmele pot fi setate folosint aplicatia 

X-Fit 
- Pe ecranul ceasului vor fi afisate orele corespunatoare alarmelor setate de 

dumneavoastra in aplicatia Evolio X-Fit. Cand mai mult de o alarma este setata 
acestea vor fi afisate pe ecranul bratarii X-Fit S.  

- Cand soseste ora alarmei, pe bratara va clipi timp de 30 de secunde pictograma 
alarmei iar bratara X-Fit S va vibra timp de 30 de secunde. Apasati pe butonul 
bratarii pentru a opri vibratia.



Apeluri si mesaje primite 
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Bratara Evolio X-Fit S poate afisa apelurile primate, mesajele text dar si notificarile primite pe 
WhatsApp, Facebook etc, atata timp cat bratara este conectata cu smartphone-ul 
dumneavoastra.  

In timpul primirii unui apel telephonic, bratara va vibra timp de 10 secunde. Daca atingeti 
bratara in acest interval vibratiile se vor oprii.  

La primirea unui mesaj sau a unei notificari apsati de trei ori pe butonul bratarii pentru a 
citi intregul mesaj.  

Pentru  a beneficia de aceste functii trebuie sa aveti instalata pe telefon aplicatia Evolio X-
Fit..



Mod Repaus 
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- Pentru a intra in modul Repaus tineti apasat butonul bratarii timp de 5 secunde. 
- Pentru a iesi din modul repaus tineti apasat butonul bratarii timp de 5  secunde, astfel veti 

reactiva bratara. 
- Atunci cand alarma este actiata, vibratia, de asemenea reactiveaza bratara. Apasati butonul 

acesteiapentru a opri alarma.  
- Puteti de asemenea seta bratara sa intre in fiecare zi, la aceeasi ora, in modul repaus. 

Pentru aceste setari va trebui sa aveti instalata aplicatia Evolio X-Fit. 
- In modul repaus , notificarile primite pe telefon nu vor fi afisate.  



 

 

 

 

 
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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


