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Manual de utilizare 
 

 



 

   
  

 

Vă rugăm să citiți manualul înainte de utilizare 
 

 

 

Informațiile din acest document nu vor fi modificate 
sau extinse în conformitate cu niciun anunț.  
 

Ceasul trebuie să fie încărcat cel puțin 2 ore înainte de 
utilizare. 

        
1. Specificațiile produsului 

 
 Mode: X-Watch 3 

 
 Procesor: MTK2502D ARM 260MHz 

 
 Memorie: RAM 32Mb+ ROM 32Mb  

 
 Ecran tactil capacitiv de 1.54” 240*240 pixeli 

 
 Versiune Bluetooth 3.0/4.0 

 
 Funcții: apel Bluetooth, SMS Bluetooth, anti-pierdere, 

alarmă, pedometru, monitorizare somn, memento 
sedentarism, notificare informații (G-mail, Facebook și 
altele) 

 
 Baterie litiu-ion 3.7V 230mAh 

 



2. Detalii produs: 

2.1 Detalii produs 

 
Buton pornire: Pornire/oprire; 
Aprindere/închidere ecran; 
Întoarcere la meniul principal 
     

Ecran tactil: Fiecare funcție a  

meniulu principal va fi afișată pe  
ecranul tactil capacitiv.  

    
2.2 Descrierea pe scurt a produsului 

 
Puteți accesa pagina următoare prin glisarea ecranului înspre stânga, 
iar revenirea la pagina inițială se realizează prin glisarea ecranului 
înspre dreapta.  
Accesarea și selectarea submeniurilor se realizează din meniul 
principal prin glisarea ecranul smartwatch-ului spre stânga, respectiv  
dreapta.  
Mișcarea va fi considerată drept selectare dacă distanța de glisare 
este prea scurtă. 
 

2.3 Afișaj ceas 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORNIRE 



Modalitate de setare: 

 
Metoda 1  
1. Apăsați pe butonul de pornire, atunci când dispozitivul este în modul 
ceas. 
2. Mențineti pasat lung in mijlocul ecranului.  
3. Selectați interfața de ceas dorită. 

 
Metoda 2 
1.Apăsați pe butonul de pornire 
2.Accesați meniul principal:  
setări (settings) – ceas (clock) – tip ceas (clock type). 
3.Alegeți modul dorit al ceasului. 

  

     

3.Descrierea pe scurt a utilizării produsului 

 
3.1.Descărcare și instalare   
1. Descărcați și instalați aplicația „Fundo Wear”, pe care o găsiți în 
APP Store sau Google Play Store; 
2. Deschideți aplicația și adăugați-vă adresa de email. Imediat 
aplicația vă va recunoaște dispozitivul smartwatch. 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.2 Conexiune și sincronizare date 

 



3.2.1 Conexiune Bluetooth 
Dispozitivul smartwatch poate fi conectat la aplicatia Fundo (aplicație 
deja descărcată în smartphone) prin intermediul functiei Bluetooth 
astfel: 
1. Deschideți Aplicației Fundo 
2. Apasați pe semnul „+”, afișat în colțul dreapta jos al ecranului  
3. Apasați pe icon-ul „+”, pentru a va fi afisată opțiunea Bluetooth. 
4.Conexiunea a fost realizată cu succes dacă iconița Bluetooth este 

colorată verde cu albastru . 
5. Dacă icon-ul Bluetooth nu prezintă culorile menționate anterior, 
înseamnă că nu a fost realizată conexiunea Bluetooth, iar operațiunea 
de conectare va trebui repetată. 
6. După conectarea dispozitivului smartwatch la aplicația Fundo, puteți 
edita numele dispozitivului și puteți identifica locația acestuia.  

               

 
Observație:                                             
Programul de sincronizare între smartwatch și telefonul mobil se mai 
poate realiza și în modul Accesibilitate (Accessibility), unde 
smartphone-ul afișează  funcția Bluetooth.  
Conexiunea se va efectua dupa aproximativ 2-5 min, iar dispozitivul 
smartwatch vă va informa în momentul în care se sincronizează cu 

telefonul.   

 
3.2.2 Sincronizarea datelor 
1. Opriți-vă din mers, accesați smartphone-ul și deschideți aplicația 



„Fundo Wear”  
2. Apăsați pe opțiunea de sincronizare a datelor „Sync Data” 
3.Cititi pe ecranul smartphone-ului datele înregistrate cu exactitate de 

către dispozitivul smartwatch. 
   

 
 

  
3.3 Pornirea notificărilor 
Pornirea notificărilor va permite dispozitivului smartwatch să vă trimită 
notificări primite de la aplicațiile instalate de dumneavoastră pe 
dispozitivul propriu, fie el iPhone sau Android. 
 
 
Spre exemplu:  
Dacă doriți să primiți notificări despre e-mail pe dispozitivul 
smartwatch, activați aplicația din Fundo Wear.  



Astfel când veți primi un e-mail, veți fi notificați pe dispozitivul 
smartwatch. 
 

 
Observație: 
Atunci când ieșiți din aplicațiile ce rulează în fundal, vă rugăm să nu 
închideți serviciul de notificare Bluetooth. Odata închis acest serviciu 
de notificare, funcția de sincronizare între dispozitivul smartwatch și 
telefon va fi întreruptă.   
 
3.4 Funcții de bază 
 
3.4.1 Mesagerie  
Sincronizarea mesajelor telefonice sunt foarte usor transmise și 
sincronizate cu smartwatch-ul prin intermediul funcției Bluetooth. 
 
3.4.2 Înregistrări apeluri  
Înregistrările apelurilor telefonice pot fi verificate, după ce vă conectați 
prin Bluetooth. 
Smarteatch-ul afisează toate înregistrările, inclusiv apelurile pierdute, 
apelurile efectuate și apelurile primite;  
Astfel puteți verifica ușor data, ora și numărul de telefon al apelului 
pierdut, și în funcție de opțiunea dumneavoastră puteți apela oricare 
număr. 
3.4.3 Bluetooth 



Funcția este utilizată pentru sincronizarea datelor între dispozitivul 
smartwatch și telefonul mobil. 
 
3.4.4 Serviciu notificare de la distanță 
Atunci când primiți SMS-uri sau mesaje de pe diverse rețele sociale, 
dispozitivul smartwatch vă va notifica despre acestea. 
 
3.4.5 Camere la distanță 
Pentru a putea face fotografii de la distanță cele doua dispozitive, 
ceasul și telefonul, necesită să se afle în conexiune Bluetooth. 
Va fi utilizată camera foto a telefonului pentru a face fotografii de la 
distanță, aceasta oprerațiune activându-se din smartwatch. 
Înainte de a da face această operațiune este necesar să porniți 
camera foto a telefonului. 
 
3.4.6 Funcția de identificare a locației telefonului 
Dispozitivul smartwatch poate identifica locația telefonului. 
 
3.4.7 Pedometrul 
Pedometrul poate fi utilizat ca instrument pentru eficientizarea și 
dozarea în mod corect a efortului fizic. 
Acesta masoară calorii arese, pașii, distanța, timpul etc. 
 
3.4.8 Monitorizare somn 
Dispozitivul monitorizeaza și afișează nivelul calității somnului. 
 
3.4.9 Memento-uri sedentarism 
Puteți seta o oră anume la care doriți ca smartwatch-ul să vă 
amintescă să vă reluați programul de exerciții. 
 
3.4.10 Răspuns rapid 
Software-ul de sincronizare poate fi descărcat în momentul în care  
se efectuează scanarea de răspuns rapid. În cazul în care există o 
versiune actualizată, vă rugăm să ne contactați. Compania noastră vă 
va oferi un link nou pentru descărcare. 

 

4. Observație 
    
4.1 Încărcați bateria dispozitivului înainte de utilizare. Acesta necesită 
un timp de aproximativ două ore pentru încărcare.   



  
4.2 Utilizați accesoriile dispozitivului (cablul și încărcătorul) sau 
accesoriile telefonului dumneavoastră. Smartphone-ul trebuie să fie 
compatibil cu sistemul Android. 
      
4.3 Conexiunea Bluetooth se va întrerupe atunci când distanța 
maximă este depășită.  După pornirea funcției de identificare a 
locației dispozitivului, funcția de căutare smart nu va putea fi folosită 
decât înainte de reconectarea prin Bluetooth.  
 
4.4 Vă rugăm să reconectați dispozitivul prin funcția Bluetooth dacă se 
deconectează ocazional (vă rugăm să reconectați manual dispozitivul 
la Bluetooth dacă acesta se deconectează după cinci minute).  
De asemenea, vă rugăm să permiteți sincronizarea agendei, pentru a 
o putea accesa din dispozitiv.  
 
4.5 Atunci când este redată muzică pe dispozitiv, unele denumiri vor 
putea fi afișate pe ecran, însă altele nu. Acest lucru este normal, 
deoarece există diferențe în ceea ce privește telefoanele ce rulează 
pe sistemul Android.  
  

5. Cazuri comune de depanare 
Vă rugăm să consultați mai jos funcțiile cheie pentru orice problemă 
referitoare la dispozitivul smartwatch. În cazul în care problema 
persistă, vă rugăm să contactați distribuitorul aferent sau persoana 
responsabilă pentru service-ul dispozitivului.  
 
5.1 Imposibilitatea de pornire a dispozitivului 
Este posibil ca dispozitivul să nu se aprindă în cazul în care apăsați 
butonul de alimentare pentru un timp prea scurt. 
Prin urmare, vă rugăm să mențineți butonul apăsat pentru mai mult de 
3 secunde. 
În cazul în care dispozitivul rămâne fără baterie, conectați-l la 
încărcător. 

   
5.2 Stingerea automată 
În cazul în care gradul de încărcare a dispozitivului este scăzut, 
conectați-l la încărcător. 

   
5.3 Timp de utilizare prea scurt 



În cazul în care bateria nu este încărcată în întregime, vă rugăm să vă 
asigurați că ați încărcat dispozitivul complet.  
O încărcare completă necesită minim două ore de conectare la sursa 
de alimentare.  
În timpul utilizării funcției Heart-rate, dispozitivul se va descărca 
într-un timp scurt dacă semnalul este prea slab. 
    
5.4 Imposibilitatea de încărcare 
Durata de viață a bateriei poate scădea după un număr de ani. 
Vă rugăm să verificați dacă bateria funcționează în mod 
corespunzător.  
Schimbați încărcătorul dacă acesta nu mai încarcă dispozitivul. 
Verificați dacă USB-ul este conectat corespunzător. În caz contrar 
încercați din nou. 
 
5.5 Dispozitivul nu afișează numele apelantului pentru apelurile 
primite 
Problema poate apărea în cazul în care ați uitat să selectați încărcarea 
agendei telefonului sau ați deselectat opțiunea de încărcare continuă a 
agendei. 
 
5.6 Calitate scăzută a apelului din punct de vedere auditiv 
Calitatea auditiva a apelului se datoreaza distanței prea mari între 
dispozitivul smartwatch și telefon. Vă rugăm să micșorați distanța 
dintre cele două dispozitive, pentru o mai bună conectivitate prin 
Bluetooth.  
 
6. Alte probleme 
Pentru orice altă problemă vă rugam să contactați departamentul 
tehnic Evolio. 
 

Date de contact Evolio 
E-mail : suport@evolio.ro 
Numar telefon : 021 300 2003 
 

mailto:suport@evolio.ro

