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Smart Watch Y68
User manual

Wear it properly The wristband is best worn after the ulnar styloidAdjust the size of the wrist
according to the adjustmenthole；
Buckle belt buckle。
The sensor should be close to the skin to avoid moving。
Charge the bracelet For the first time, make sure that the battery is in normal power.
If the power is not turned on normally,please connect the charger to charge the device,
And the bracelet will automatically turn on.
Install the bracelet app on your phone Scan the QR code or go to the App Store, app
download and install the app

Android/IOS
System Requirements ： Android 5.0 or above; iOS9.0or
above;Support for Bluetooth 4.0.
Device connection For the first use, you need to connect to the APP for calibration.After
the connection is successful, the bracelet will automatically synchronize the time
Turn on the Bluetooth switch of the mobile phone system→enter the app device module
settings →click "bind device,experience more functions' ' to enter, it will automatically search
for the nearby Bluetooth device, find the bracelet device and connect it.
● After the pairing is successful, the APP will automatically save the Bluetooth address of the
bracelet.When the APPisopened or running in the background, it will automatically
search and connect the bracelet;
● Android phones use all notification permissions sucha contact information and mobile app
settings to run in the background

Bracelet function description● When the device is turned off, touch and hold the
Function button for more than 3 seconds to turn the device on Mionrteermfeancue-long press the shutdown
menu to enter the shutdown
● Under the power on state, touch the short press function key to light up the screen
● When the device is turned on, touch the function key to light the screen;
● Whether the default clock page of the bracelet, you can enter more menus to set different
clock pages, no operation default five-second screen
● Switch to the heart rate three-in-one interface to start the test, heart rate three-in-one
interface 60s timeout automatically off screen (heart rate and blood pressure need
bracelet hardware support)

Clock interface
After syncing with the phone, the bracelet will automaticallycalibrate the time.； （
tracks Step）
Number of steps
Wear the bracelet and record the number of daily movement steps to view the
current real-time steps. Distance
The distance of motion is estimated based on the number of walking steps.
Calorie
Estimate the calories burned based on the number of walkingsteps
Heart rate, blood pressure, blood oxygen three-in-one After entering the heart rate three-in-one
test interface for a few seconds, the current heart rate, blood pressure, andbloodoxygen
test results are displayed. This feature requires wristband to support heart rate and blood
pressure sensorsMulti-sport mode

After all exercise modes are activated, calories consumed and duration can be recorded;
Sleep mode
When you fall asleep, the bracelet will automatically enter the sleep monitoring mode; it will
automatically detect the number of deep sleep/light sleep/waking up throughout the night and
calculate your sleep quality; the sleep data bracelet will only view the total duration of deep sleep and
light sleep. For details, please View on the APP side. Note: Sleep data will only be available when you
wear the bracelet when you fall asleep. Sleep will be detected from 10 o'clock in the evening. Sleep
data for 3/4 hours of falling asleep can be synchronized to the app while you sleep.
music player
Successfully connected to the APP, the band can start the music player (play/pause/up and down
song function control)
the weather
If the APP is successfully connected, the bracelet can obtain the current weather data, and the APP
setting-personal information-can set the temperature unit switch (the conversion between Celsius
and Fahrenheit)
Note: When connecting to the APP, please be sure to turn on the phone location function
Custom watch face
You need to connect to the APP to get the dial settings, you can choose the recommended dial/photo
album custom dial to synchronize to bracelet
Information mode
When the bracelet pushes multiple reminder messages, enterthis
interface to view the latest message record APP function and settings （Personal
information)
Please set your personal information after entering the app.

Settings → Personal Information, you can set gender - age - height - weight
You can also set your daily goal steps to monitor daily completions
incoming call:
In the connected state, if the call alert function is enabled,when the call comes in, the
wristband will vibrate and display the name or number of the caller.(You need to give APPear
address book permission)
SMS notification:
In the connected state, if the SMS reminder function isenabled, the bracelet will vibrate when
there is a text message.
Other reminders:
In the connected state, if this function is enabled, when there is a message such as WeChat,
QQ, Facebook, etcThe bracelet will vibrate to remind and display the content received by the
app.(You need to give the APP permission to get system notifications. The wristband can
display 20-40 words).
Other functions:： Turn on vibration to set this function.When there is acall,message or other
reminder, the bracelet will vibrate. Ifitis
closed, the bracelet will only have a screen reminder without shaking to avoid disturbing.
Tips for Android users:
When using the reminder function, you need to set it to allow "FitPro" to run in the background; it
is recommended to add "FitPro" to the rights management and open all permissions.
（Alarm setting） In the connected state, 8 alarms can be set. After setting,it will be
synchronized to the bracelet; offline alarm issupported. After the synchronization is
successful, evenifthe APP is not connected, the bracelet will be reminded according to the
set time.

In the connected state, click the “Look for the bracelet”option and the bracelet will
vibrate.
In the connected state, the app end enters the remote camera interface, shakes the
wristband/turns the wrist, and automatically takes a photo after 3 seconds of
countingdown.Please allow the APP to access the album to save the
self-portrait photos. (Note: When taking a remote control photo,the bracelet can not operate
other functions, the app should exit the camera function)

Set whether to enable the sedentary reminder function,you can set the reminder interval, if
you sit for a longtime in the set time, the bracelet will remind. (Raise your hand to brighten)
Turn this function on. When the wristband is in the state of the screen, lift your wrist and
turn the screen yourself to light up the screen. (Do not disturb mode)
Turn on the Do Not Disturb mode. You can set the Do Not Disturb time period. During the set
time period, the bracelet stops receiving notification messages to avoid reminding messages.
(Device reset)
Setting this feature reset will erase all data in bracelet (such as step counting) (Remove
device) Remove device This feature will erase data and remove device.
Note:
1.Bathing and swimming should not be worn.
2.Please Connect the bracelet when synchronizing data.3.Use the included charging cable to charge. 4.Do
not expose the bracelet to high moisture, high temperature,or very low temperatures for long periods of time
5.The bracelet appears to crash and restart. Please Check The phone memory information clear and try
again, or exit the APP and reopen it.

Component introduction *Host *Wrist strap *Charging cable *Packing box and instructions

Slovenščina
Pametna ura Y68
Navodila za uporabo

Nosite jo pravilno je najbolje nositi po ulnarnem styloidu. Prilagodite velikost zapestja glede
na nastavitveno luknjo;
Zaponka pasu s sponko.
Senzor naj bo blizu kože, da se prepreči premikanje.
napolnite zapestnico Prvič, se prepričajte, da je baterija normalna .
Če je moč ni vklopljen normalno, prosim priključite polnilnik za polnjenje naprave,
in zapestnica se samodejno vklopi.
Namestite aplikacijo za zapestnico v telefon Optično preberite kodo QR ali pojdite v App Store,
prenesite in namestite aplikacijo

Android/IOS
Sistemske zahteve: Android 5.0 ali novejši; iOS9.0 ali
novejši; Podpora za Bluetooth 4.0.
Povezava naprave Za prvo uporabo se morate povezati z APP za kalibracijo. Ko bo
povezava uspešna, bo zapestnica samodejno sinhronizirala čas.
Vklopite stikalo Bluetooth sistema mobilnega telefona → vnesite nastavitve modula naprave
aplikacije → kliknite " povežite napravo, izkusite več funkcij' ' za vstop, samodejno poišče
bližnjo napravo Bluetooth, poišče napravo zapestnice in jo poveže
● Ko je seznanjanje uspešno, bo APP samodejno shranila naslov Bluetooth zapestnice. APP
se odpre ali deluje v ozadju, samodejno
poišče in poveže zapestnico;
● Telefoni Android uporabljajo vsa dovoljenja za obveščanje, kot so kontaktni podatki in
nastavitve mobilne aplikacije, da se izvajajo v Ozadje

Zapestnica funkcije opis● Ko je naprava izklopljena, se dotaknite in držite
gumb za več kot 3 sekunde za vklop. Za izklop greste v meni za vstop v shutdown
● Po vklopu se dotaknite - kratko pritisnite funkcijsko tipko za osvetlitev zaslona
● Ko je naprava vklopljena, se dotaknite funkcijske tipke, da osvetlite zaslon;
● Ne glede na to, ali je privzeta stran z uro zapestnice, lahko vnesete več menijev za
nastavitev različnih strani z uro, brez delovanja privzeti petsekundni zaslon
● Preklopite na vmesnik tri v enem da začnete meriti srčni utrip,, srčni utrip tri v - en
vmesnik 60 s časovna omejitev samodejno izklop zaslona (srčni utrip in krvni tlak
potrebujeta podporo aplikacije)

Vmesnik ure
Po sinhronizaciji s telefonom bo zapestnica samodejno umerila čas.；
Število korakov
Nosite zapestnico in zabeležite število korakov - gibanja, za ogled trenutnih korakov
v realnem času.
Razdalja
Razdalja gibanja je ocenjena na podlagi števila korakov-hoje.
Kalorije
Ocenite porabljene kalorije na podlagi števila korakov hoje
Srčni utrip, krvni tlak, kisik v krvi tri v enem Po vnosu testneg atri v enem vmesnika za nekaj
sekund, trenutni srčni utrip, krvni tlak in kisik v krvi se prikažejo rezultati testa. Ta funkcija
zahteva zapestnico, ki podpira senzorje srčnega utripa in krvnega tlaka.
Več športni način

Ko so vsi načini vadbe aktivirani,porabljene kalorije in je trajanje mogoče zabeležiti;
Način spanja
Ko zaspite, bo zapestnica samodejno prešla v spremljanje spanja; samodejno bo zaznala čas globokega
spanca/lahkega spanca/zbujanja skozi noč in izračunala kakovost vašega spanca; zapestnica s podatki o
spanju bo prikazala samo skupno trajanje globokega in lahkega spanca. Za podrobnosti si oglejte na
strani APP. Opomba: Podatki o spanju bodo na voljo samo, če nosite zapestnico, ko zaspite. Spanje bo
zaznano od 10. ure zvečer. Podatke o spanju za 3/4 ure po zaspanju je mogoče sinhronizirati z
aplikacijo, medtem ko spite.
predvajalnik glasbe
Uspešno povezan z APP, skupina lahko zažene predvajalnik glasbe (predvajanje/pavza/nadzor funkcije
skladbe navzgor in navzdol)
vreme
Če je APP uspešno povezana, lahko zapestnica pridobi trenutne vremenske podatke in nastavitev
APP- osebni podatki - lahko nastavite temperaturne enote (pretvorba med Celziji in Fahrenheiti)
Opomba: Ko se povezujete z APP, ne pozabite vklopiti funkcije lokacije telefona
po meri ure
številčnica Za nastavitve številčnice se morate povezati z APP , lahko izberete priporočeno
številčnico/številčnico po meri za foto album za sinhronizacijo z zapestnico
Informacijski način
Ko zapestnica potisne več opomnikov, vstopite v ta
vmesnik, da si ogledate najnovejšega zapisa sporočil funkcijo in nastavitve APP (Osebni
podatki)
Po vstopu v aplikacijo nastavite svoje osebne podatke.
Nastavitve → Osebni podatki, nastavite lahko spol - starost - višino - težo

Nastavite lahko tudi svoje dnevne ciljne korake za spremljanje dnevnih ciljev
dohodni klic:
v stanju povezave, če je funkcija opozarjanja na klic omogočena, ko pride klic, bo
zapestnica zavibrirala in prikazala ime ali številko klicatelja. (Morate dati za APPear adresar
dovoljenje)
Obvestilo SMS:
V v stanju povezave, če je funkcija opomnika SMS omogočena, bo zapestnica vibrirala, ko bo
sporočilo SMS.
Drugi opomniki:
v stanju povezave, če je ta funkcija omogočena, ko se prikaže sporočilo, kot so WeChat, QQ,
Facebook itd. Zapestnica bo vibrirala, da bi opomnila in prikazala vsebino, ki jo je prejela
aplikacija. (Aplikaciji morate dati dovoljenje za prejemanje sistemskih obvestil. Zapestnica
lahko prikaže 20-40 besed).
Druge funkcije:: Vklopite vibriranje, da nastavite to funkcijo. Ko je klic, sporočilo ali drug
opomnik, bo zapestnica vibrirala. Če je zaprta, bo zapestnica imela samo opomnik na
zaslonu brez tresenja, da ne bi motila.
Nasveti za uporabnike Androida:
Ko uporabljate funkcijo opomnika, jo morate nastaviti tako, da omogoči »FitPro« delovanje v
ozadju; priporočamo, da v upravljanje pravic dodate »FitPro« in odprete vsa dovoljenja.
（Nastavitev alarma） V stanju povezave je mogoče nastaviti 8 alarmov. Po nastavitvi bo
sinhronizirana z zapestnico;brez povezave je alarmpodprt. Ko je sinhronizacija uspešna,
tudi če APP ni povezana, bo zapestnica opomnjena v skladu z nastavi čas.

V stanju povezave kliknite možnost »Poišči zapestnico« in zapestnica bo vibrirala.

V povezanem stanju konec aplikacije vstopi v oddaljene Aplikaciji vmesnik kamere, strese
zapestnico/obrne zapestje in samodejno posname fotografijo po 3 sekundah
odštevanja.dovolite dostop do albuma, da shrani
fotografije avtoportreta. (Opomba: pri z daljinskim fotografiranju upravljalnikom zapestnica ne
more upravljati drugih funkcij, aplikacija bi morala zapustiti funkcijo kamere)

Nastavite, ali želite omogočiti funkcijo sedečega opomnika,lahko nastavite interval
opomnika, če sedite dlje časa v nastavljenem času, bo zapestnica opomnila. (Dvignite
roko, da razsvetlite) Vklopite to funkcijo. Ko je zapestnica v stanju zaslona, dvignite
zapestje inobrnite samizaslon, da osvetlite zaslon. (Način Ne moti)
Vklopite način Ne moti. Nastavite lahko Ne moti časovno obdobje. V nastavljenem časovnem
obdobju zapestnica preneha prejemati obvestila, da se izogne opomnikom .
(Ponastavitev naprave) Za ponastavitev nastavitev funkcij, boste izbrisali vse podatke v
zapestnici (kot je štetje korakov)
(Odstrani napravo) Odstrani napravo Ta funkcija bo izbrisala podatke in odstranila napravo.

Opomba:
1.Kopanje in plavanje - se ne sme nositi.
2. Pri sinhronizaciji podatkov povežite zapestnico.
3. Za polnjenje uporabite priložen polnilni kabel.
4. Zapestnice ne izpostavljajte visoki vlagi, visoki temperaturi ali zelo nizkim temperaturam dalj časa.
5. Zdi se, da se zapestnica zruši in se znova zažene. Prosimo, preverite podatke v pomnilniku telefona in
poskusite znova, ali izhod APP in jo znova odprite.

Predstavitev komponente *Host *Pask za zapestje *Polnilni kabel *Pakirna škatla in navodila

Srpski
Паметни сат Y68
Упутство за употребу

Носите га правилно .Подесите величину ручног зглоба у складу са отвором за
подешавање；
Сензор треба да буде близу коже да би се избегло померање。
Напуните наруквицу Први пут , уверите се да је батерија на нормалном напајању.
Ако напајање није укључено нормално, повежите пуњач за апарат,
Hаруквица ће се аутоматски укључити.
Инсталирајте апликацију за наруквицу на свој телефон Скенирајте QR код или идите на
Апп Сторе,апликацију преузмитеи инсталирајте апликацију

Андроид/ИОС
Системски захтеви: Андроид 5.0 или новији; иОС9.0 или новији;
Веза уређаја За прву употребу, потребно је да се повежете на апликацији ради
калибрације. Након успешне везе, наруквица ће аутоматски синхронизовати време.
Укључите Bluetooth → унесите подешавања модула уређаја апликације → кликните на
" повежите уређај, доживите више функција' ' за улазак,ће аутоматски тражити
оближњи Bluetooth уређај, пронаћи уређај наруквице и повезати га.
● Након што је упаривање успешно, апликација ће аутоматски сачувати Bluetooth адресу
наруквице.
● Андроид телефони користе све дозволе за обавештења као што су контакт
информације и подешавања мобилне апликације за покретање у позадина
Наруквица опис функција● Када је уређај искључен, додирните и држите
ФУнцтион дугмедуже од 3 секунде да укључите уређај Мионртеермфеанцуе-дугим притиском
искључивања мениза улазак у гашење

● Под власти о стању, тоуцх Тхе Схорт притисните функцијски тастер да бисте
осветлили екран
● Када је уређај укључен, додирните функцијски тастер да бисте осветлили екран;
● Без обзира да ли је подразумевана страница са сатом на наруквици, можете да
унесете више менија да бисте подесили различите странице са сатом, без
операције подразумевани екран од пет секунди
● Пребаците се на интерфејс три у једном зада бисте започели тестпулс, пулс три у
-један интерфејс 60-их се аутоматски искључи са екрана (откуцаји срца и крвни
притисак захтевајунаруквицу хардверску подршку за)
Интерфејс сата
Након синхронизације са телефоном, наруквица ће аутоматски калибрисати
време.
Број корака
Носите наруквицу и забележите број дневне кораке кретања дакораке у бисте
видели тренутнереалном времену. Растојање Удаљеност
кретања се процењује на основу бројаходања корака.
Калорија
Процена је калорија на основу броја валкингстепс
пулс, крвни притисак, крвни кисеоник три-у-једном након уласкапулс три-у-једном Тест
интерфејсзанеколико секунди, тренутни откуцаји срца, крвни притисак,
андблоодокиген приказани су резултати теста. Ова функција захтева наруквицу да
подржи сензоре откуцаја срца и крвног притиска Мулти-спорт режим
Након што су сви режими вежбања активирани, утрошене калорије и трајање могу да се
забележе;

Режим спавања
Када заспите, наруквица ће аутоматски ући у праћења режимспавања; аутоматски ће
открити број дубоког сна/лаког сна/буђења током целе ноћи и израчунати квалитет вашег
сна; наруквица са подацима о спавању ће видети само укупно трајање дубоког и лаганог
сна. За детаље, погледајте на страни АПП. Напомена: Подаци о спавању ће бити доступни
само када носите наруквицу када заспите. Спавање ће се детектовати од 10 сати увече.
Подаци о спавању за 3/4 сата од успављивања могу да се синхронизују са апликацијом
док спавате.
музички плејер
Успешно повезан са АПП-ом, бенд може да покрене музички плејер
(пуштање/пауза/контрола функције песме нагоре и надоле)
време
Ако је апликација успешно повезана, наруквица може да добије тренутне временске
податке и подешавања апликације личне информације-могу подесити температуре
прекидач јединице(конверзија између Целзијуса и Фаренхајта)
Напомена: Када се повезујете на АПП, обавезно укључите локације телефона функцију
Прилагођено лице сата
Морате се повезати на АПП да бисте добили подешавања бирања , можете одабрати
препоручени бројчаник/фото албум прилагођени точкић за синхронизацију са наруквицом
Режим информација
Када наруквица гура више порука подсетника, уђите у овај
интерфејс да бисте виделиса најновијим записом порука функцију и подешавања
апликације (Лични подаци)
Подесите своје личне податке након уласка у апликацију.
Подешавања → Лични подаци, можете подесити пол - старост - висину - тежину

Такође можете подесити своје дневне кораке циља за праћење дневних завршетака
долазни позив:
У повезаном стању, ако је функција упозорења на позив омогућена, када дође позив,
наруквица ће вибрирати и приказати име или број позиваоца. (Морате дати дозволу
АППеар адресару )
СМС обавештење:
У повезаном стању, ако је функција СМС подсетника омогућена, наруквица ће
вибрирати када постоји текстуална порука.
Остали подсетници:
У стању везе, ако је ова функција омогућена, када постоји порука као што је ВеЦхат, КК,
Фацебоок, итд. Наруквица ће вибрирати да подсети и прикаже садржајпримила који је
апликација. (Морате да дате АПП дозволу за добијање системских
обавештења.Наруквица може да прикаже 20-40 речи).
Остале функције:: Укључите вибрацију да бисте подесили ову функцију.Када постоји
позив, порука или други подсетник, наруквица ће вибрирати. Ако је
затворена, наруквица ће имати само подсетник на екрану без потресања како би се
избегло узнемиравање.
Савети за Андроид кориснике:
Када користите функцију подсетника, потребно је да је подесите тако да дозволи „ФитПро“
да ради у позадини; препоручује се да додате "ФитПро" у управљање правима и отворите
све дозволе.
（Подешавање аларма） У повезаном стању може се подесити 8 аларма. Након
подешавања, биће синхронизован са наруквицом; offline аларм је подржан. Након што
је синхронизација је успешна, евенифтхе апликација није повезан, наруквица ће бити

подсетио према одредити време.

У повезаном стању, кликните на опцију „Потражите наруквицу“ и наруквица ће
вибрирати.
У повезаном стању, крај апликације улази уудаљене интерфејскамере, тресе
наруквицу/окреће зглоб и аутоматски снима фотографију након 3 секунде одбројавања.
Дозволите апликацији да приступи албуму да би сачувала
фотографије аутопортрета. (Напомена: Приликом снимања фотографије са даљинског
управљача, наруквица не може да управља другим функцијама, апликација би требало
да изађе из функције камере)

Подесите да ли да омогући седеци функцију подсетник,можете подесити интервал
подсетник, ако седите за дугогодишњиу одређено време, наруквица ће подсетити.
(Подигните руку да бисте осветлили) Укључите ову функцију. Када је наруквица у
стању екрана, подигните зглоб иокрените самиекран да бисте осветлили екран.
(Режим Не узнемиравај)
Укључите режим Не узнемиравај. Можете подесити Не узнемиравај временски период.
Током подешеног временског периода, наруквица престаје да прима
порукеобавештењима сакако би избеглаподсетника поруке.
(Ресетовање уређаја)
Подешавањем ове функције ресетовање ће избрисати све податке у наруквици (као
што је бројање корака) (Уклони уређај) Уклони уређај Ова функција ће избрисати
податке и уклонити уређај.
Напомена: 1.
Купање и пливање се не смеју носити.

2. Повежите наруквицу када синхронизујете податке. 3. За пуњење користите приложени кабл за
пуњење. 4. Не излажите наруквицу високој влази, високој температури или веома ниским
температурама у дужем временском периоду
5. Чини се да се наруквица руши и поново покреће. Проверите информације меморије телефона
јасно и покушајте поново, или излаз АПП и поново је отворите.

