
Nota ： O primeiro método para 
usuários do iPhone se conectarem 
ao Bluetooth �.�: Abra 
Configurações → Bluetooth, 
pesquise MC GPS WATCH / MS GPS 
WATCH Clique para conectar e 
emparelhar. Quando o ícone do 
Bluetooth na cor do relógio muda 
para azul-laranja      , o Bluetooth 
�.� e �.� serão vinculados com 
sucesso.

O segundo método para usuários do iPhone se conectarem ao 
Bluetooth 3.0: Abra "Bluetooth" >> Pesquisar dispositivo >> 
Encontre o nome do Bluetooth do seu telefone na lista de 
dispositivos Bluetooth exibidos no relógio e clique em Quando 
a cor do ícone do Bluetooth no relógio muda para azul-laranja    
, o Bluetooth 4.0 e 3.0 estão conectados com sucesso.

O método para usuários do Android se conectarem ao 
Bluetooth 3.0: Após conectar com sucesso ao Bluetooth 4.0, 
uma solicitação de emparelhamento do Bluetooth 3.0 
aparecerá automaticamente no telefone, basta clicar em 
emparelhar. Quando a cor do ícone do Bluetooth no relógio 
muda para azul-laranja     , tanto o Bluetooth 4.0 quanto o 3.0 
estão conectados com sucesso. Se não houver solicitação de 
emparelhamento pop-up automático no telefone celular, 
consulte o método de conexão dos usuários do iPhone.

Ⅰ. Como conectar o relógio inteligen-
te ao smartphone via Bluetooth: 
1. Pesquise o aplicativo SMART-TIME PRO no Google 
Play ou App Store (iphone) para baixar e instalar a versão 
mais recente.

2. Instale o aplicativo primeiro, depois registre-se e faça 
login para acessar a página inicial.
3. Emparelhe o relógio com o APP. Ao emparelhar, 
certifique-se de que o relógio e o APP possam se 
comunicar entre si (sincronizar dados);
Abra o APP> Dispositivo> Adicionar novo dispositivo> 
Selecione MC GPS WATCH / MS GPS WATCH
4. Na lista de Bluetooth pesquisada, selecione MC GPS 
WATCH / MS GPS WATCH com o sinal mais forte e 
pressione a ponta móvel para clicar no botão de 
emparelhamento      que aparece na tela do relógio para 
confirmar o emparelhamento. Nesse momento, a cor do 
ícone do Bluetooth no relógio mudará para azul, o que 
significa que ele foi conectado ao Bluetooth 4.0.
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Ⅱ. Todas as funções do relógio 
inteligente
1. Altere a marcação: pressione e segure a tela por 2 
segundos na interface de discagem do relógio ou entre 
em Configurações → Configurações
, deslize o dedo para a esquerda e direita para explorar o 
dial e clique no dial no centro da tela para completar a 
substituição.

2. Mostrador do relógio: deslize para baixo (deslize para 
cima para retornar à interface principal)

➀ Modo anti-interferência
➁ Configurações, idioma, relógio, exibição, redefinição, 
informações
➂ Modo de baixa potência
➃Brilho
➄Bloqueie a tela
�. Olhe para a interface e deslize para cima
Saúde: pedômetro, frequência cardíaca, pressão 
arterial
Modos de esportes: corrida interna, corrida ao ar livre, 
corrida, passeios a cavalo, escalada, maratona, recorde

Notificação: verifique e exclua mensagens
Configurações: idioma, relógio, exibição, redefinição, 
informações
Controle de música: pausar e reproduzir, música anterior 
e seguinte, aumentar e diminuir o volume.
Calendário: calendário perpétuo
Treino respiratório: defina o tempo de treino respiratório.
Despertador: 8 despertadores podem ser definidos e 
salvos.
Sedentário: você pode definir a hora no relógio inteligente 
ou no aplicativo para lembrá-lo de se mover.
Encontrar telefone: precisa se conectar, clique na função 
"Encontrar telefone", o telefone tocará.
Controle remoto: conecte um smartphone para controlar o 
smartphone e tirar fotos de um relógio inteligente.
Barômetro: mede a pressão do ar
Altitude: mostra a altitude, a curva de altitude do dia.
Bússola: verifique a bússola com bom sinal. Se não 
houver dados na bússola, vire o relógio inteligente (para 
cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, rotação 
de 360   °) de acordo com as dicas do relógio inteligente 
para verificar os dados.
Ferramentas: contagem regressiva, cronômetro, 
calculadora, bússola, altura, pressão
Ação: gesto de acordar
Tema: 8 temas para você escolher
Clima: Conexão necessária para exibir o clima local.
Observação: você pode retornar à interface principal 
deslizando para a esquerda ou clicando no botão

no canto superior direito de qualquer função que você 
inserir.
4. No dial, deslize para a esquerda ou para a direita Monitor 
de frequência cardíaca → Aplicativo → Pressão do ar → 
Altura → Bússola → Pedômetro

Ⅲ. Configurações de notificação de 
informações:
1. Após a conexão ser concluída, defina a notificação do 
seu smartphone, selecione "Sempre" para "Notificação" e, 
em seguida, abra a permissão de notificação do APP que 
você precisa receber. Com essa permissão habilitada, 
quando o aplicativo receber uma mensagem, o aplicativo 
terá uma janela pop-up e o smartphone poderá notificar o 
smartwatch.
2. Abra o SMART-TIME PRO, clique em Notificação por 
SMS para definir a hora que você precisa para receber a 
mensagem e o aplicativo que você precisa para receber a 
mensagem.
Nota: (iOS e Android):
Um dos fatores decisivos para determinar se um 
smartwatch pode emitir uma notificação de mensagem é 
que o smartphone deve ter uma janela pop-up ao receber a 
mensagem. (como mostra a imagem)

Ⅳ. Sincronização do clima
Etapas de sincronização:
1. Configurações do telefone: ligue o GPS e autorize o 
SMART-TIME PRO a usar GPS
2. De acordo com o tutorial da primeira unidade do 
manual (conecte o telefone celular com o relógio 
inteligente MC GPS WATCH / MS GPS WATCH 
corretamente)
3. Depois que a conexão for concluída, abra o 
SMART-TIME PRO e deslize para baixo para atualizar os 
dados de sincronização. As informações meteorológicas 
são sincronizadas.
Requisitos de sincronização de dados meteorológicos:
1. O smartphone precisa habilitar os serviços de 
localização
2. As configurações do telefone SMART-TIME PRO 
sempre permitem que o SMART-TIME PRO use GPS

Nota: Os dados de informações meteorológicas vêm de 
um provedor de serviços meteorológicos terceirizado e os 
dados meteorológicos no smartphone não são fornecidos 
pelo mesmo provedor de serviços, portanto, os dados 
meteorológicos no relógio inteligente serão diferentes dos 
dados meteorológicos em seu telefone . (Normalmente, 
há um erro de 1 a 3 graus centígrados.)
Se ainda não conseguir verificar a previsão do tempo 
após conectar e atualizar, reconecte o smartphone em 
"Configurações" e atualize os dados para verificar a 
previsão do tempo.

Ⅴ. Monitoramento do sono:
Princípio de monitoramento do sono: relógio inteligente 
MC GPS WATCH / MS GPS WATCH define o tempo de 
monitoramento do sono das 22:00 da noite às 10:00 da 
manhã seguinte. Use um gravador de movimento para 
monitorar seu sono, dependendo do movimento e da 
frequência do seu pulso e das mudanças na frequência 
cardíaca para determinar se você está acordado, leve ou 
profundamente.

Ⅵ. Modo esporte
Quando precisar se exercitar, ative o modo de exercício e 
clique em "Iniciar". No final do exercício, clique no botão 
no canto superior direito, clique em "Pausar" e deslize 
para cima para clicar em [√] para salvar os dados do 
exercício.

1. . Armazenamento de dados:
Ative o modo de esportes no relógio inteligente para salvar 
os dados no relógio, conecte o aplicativo "SMART-TIME 
PRO" para sincronizar os dados e transfira os dados de 
esportes no relógio para o aplicativo "SMART-TIME PRO".
2. Visualize os dados do exercício: clique em Salvar para 
verificar os dados do exercício.
3. Verificação do SMART-TIME PRO: Use um relógio 
inteligente, inicie o modo esportivo para completar o 
exercício e salve os dados, salve os dados esportivos no 
APP, você pode visualizar os recordes esportivos 
correspondentes e a pista de esportes no telefone celular.
4. SMART-TIME PRO salva dados esportivos: quando a 
memória do relógio inteligente estiver cheia, os dados 
históricos serão excluídos automaticamente.
5. Visualize dados históricos no SMART-TIME PRO: Abra o 
aplicativo, clique e clique no ícone de data no canto 
superior esquerdo, todas as datas com pontos azuis 
registrarão os dados e poderão ser visualizadas.
Observação:
Ao usar a função do modo de esportes ao ar livre, tente ir 
para um lugar aberto (a posição do sinal de GPS é melhor).
Se você usar o modo esporte, o sinal de GPS não é bom, 
pois a trilha de movimento não pode ser salva.

Ⅶ. Freqüência cardíaca, monitora-
mento da pressão arterial e sincroni-
zação de dados.
1. monitor de freqüência cardíaca
Medição manual: deslize para a esquerda para entrar na 
função de frequência cardíaca do smartwatch para 
medição.
Medição automática: Ative "Configuração de frequência 
cardíaca do dispositivo APP" para definir a hora de início, 
hora de término e intervalo de monitoramento do monitor 
de frequência cardíaca automático Abra "Configurações 
pessoais do APP"
Os dados serão sincronizados automaticamente para que 
não seja necessário atualizá-los manualmente.

2. Controle da pressão arterial.
A pressão arterial deve ser medida manualmente. Na 
interface de discagem, deslize para cima, clique em 
Saúde e, em seguida, clique em Pressão Arterial “Iniciar - 
Parar” para concluir o teste de pressão arterial.
Atualize o SMART-TIME PRO para sincronizar seus 
dados de freqüência cardíaca e pressão arterial.

Ⅷ. Guias para usar várias pequenas 
funções do smartwatch
1. Despertador:
(1) Defina um alarme no relógio inteligente
(2) Defina um alarme no APP. (O alarme só funciona 
quando conectado a um smartphone)

2. Gesto: abra o aplicativo> 
Dispositivo> Gesto para definir um 
gesto para despertar o dispositivo. 
Você pode controlar a hora de 
início, a hora de término.

3. Modo de baixo consumo
Quando a potência do relógio inteligente for inferior a 10%, 
ele solicitará que você pergunte se deve entrar no modo de 
baixa potência.
Se você concordar, o smartwatch entrará no modo de 
economia de energia, que pode apenas ver a hora e não 
pode realizar nenhuma outra operação. (Como segue)
Se você não concordar em entrar no modo de baixa energia, 
o smartwatch retornará ao normal e a energia restante 
acabará rapidamente. É recomendável carregá-lo 
imediatamente.
Nota:
Se desejar ativar o modo de bateria fraca quando a bateria 
estiver cheia, você também pode ativá-lo manualmente. 
Clique no ícone do modo de economia de energia na 
imagem abaixo para entrar. Se você acidentalmente operar 
o modo de economia de energia por engano, pode reverter 
para o modo normal desta forma.

IX. Adendo:
1. Sincronize a data e a hora local para manter o aplicativo 
em execução em segundo plano. Muitas funções do 
smartwatch exigem que você sincronize a hora e a data 
locais. Portanto, conecte-se antes de usar várias funções. 
Além disso, após conectar, mantenha o SMART-TIME PRO 
funcionando em segundo plano no telefone; caso contrário, 
ele será desconectado e algumas funções não funcionarão 
corretamente.
2. Eletricidade: MC GPS WATCH / MS GPS WATCH relógio 
inteligente tem GPS integrado e função de notificação de 
mensagem, GPS irá acelerar o consumo de energia. Os 
smartwatches geralmente têm uma bateria com duração de 
2 dias, dependendo de seus hábitos pessoais de uso. Ao 
usar a função GPS, a vida da bateria será visivelmente 
reduzida
3. Função à prova d'água: MC GPS WATCH / MS GPS 
WATCH suporta impermeabilização diária (suor, chuva, 
lavagem de mãos / rosto e respingos de água) e não pode 
mergulhar, mergulhar ou tomar banho em água quente.

X.Instruções de carregamento
Carregar:
Vire o relógio, alinhe o alvo de carga e prenda-o aos quatro 
garfos de ouro no ímã. Após alguns segundos, você verá o 
ícone de carregamento na tela do relógio.
Pode levar 2 horas para carregar totalmente. Se o relógio 
estiver totalmente carregado, você verá que o ícone da 
bateria aparece cheio.
Limpe a interface de carregamento antes de carregar para 
evitar contato de metal dourado com corrosão de suor 
residual ou outros perigos.
*** Nunca use carregadores de parede USB com voltagem superior a 5 V ou 
amperagem superior a 1 A nem carregadores de carregamento rápido ***

Solução de problemas :
Perda do sinal de freqüência cardíaca
O relógio inteligente MC GPS WATCH / MS GPS WATCH monitora 
constantemente sua freqüência cardíaca durante o treinamento ou 
durante sua vida diária. Ocasionalmente, o smartwatch pode não 
receber um sinal de frequência cardíaca. Nesse momento, uma 
linha pontilhada é exibida para os dados de freqüência cardíaca 
perdidos.
• Se o MC GPS WATCH / MS GPS WATCH não puder receber o 
sinal de frequência cardíaca, primeiro certifique-se de usar o 
smartwatch na postura correta e ajustá-lo para que não fique muito 
alto ou muito baixo, muito apertado ou muito solto no pulso .
• Se ainda não houver dados de freqüência cardíaca, verifique se a 
função de monitoramento da freqüência cardíaca está ativada no 
SMART-TIME PRO.

Outros problemas:
Se o seu telefone não puder ser emparelhado com o relógio, clique 
em "Configurações". Verifique se há um sinal MC GPS WATCH / 
MS GPS WATCH no seu celular. Nesse caso, não há problema 
com o sinal Bluetooth. Verifique se o relógio está emparelhado 
com outro telefone, desfaça-o. Os usuários de dispositivos IOS 
precisam clicar em "Configurações" "Bluetooth" e, em seguida, 
ignorar o dispositivo.

Isenção de responsabilidade:
1. A frequência cardíaca e a saída de dados de pressão
a pressão arterial por MC GPS WATCH / MS GPS WATCH não é 
usada como uma base médica ou diagnóstica.
2. O autodiagnóstico e o autotratamento são perigosos. Apenas 
médicos qualificados podem diagnosticar e tratar a hipertensão ou 
qualquer outra doença cardíaca.
Contate seu médico para um diagnóstico mais profissional.
3. Devido a vários fatores, como interferência de sinal de fontes 
externas, posição de uso incorreta e

mau funcionamento, os dados de frequência cardíaca e pressão 
arterial e as informações fornecidas pelo MC GPS WATCH / MS 
GPS WATCH podem não ser totalmente precisos e podem 
exceder o arquivo. A faixa de tolerância especificada em. 
Mudanças nas condições climáticas ou físicas do usuário.
4. Não ajuste nenhum dos seus medicamentos ou programa de 
tratamento com base na saída MC GPS WATCH / MS GPS 
WATCH. Antes de tomar qualquer tratamento ou medicamento, 
siga as instruções do seu médico. Não assumimos qualquer 
responsabilidade por tais erros e não assumimos qualquer 
responsabilidade pelas consequências do uso de tais dados e 
informações.

Cláusula de garantia:
As seguintes condições não são cobertas pela garantia:
A. Acidente ou dano causado por solavancos ou quedas
B. Adulteração não autorizada
C. O relógio é à prova d'água, mas apenas para respingos ou 
chuva. A umidade de o ter introduzido na água não entra em 
garantia.
D. Danos causados   por conexão com equipamento não 
compatível
E. Tempo de garantia excedido
F. O vapor de água e o sal podem afetar o dispositivo. Não use 
em locais como saunas ou no mar.

ADVANTAGE PLUS


