
Sugestii: Trebuie activata functia GPS de pe telefonul mobil Android.

vizitati: www.cubot.net/wearables/v2/RO
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1: Activare
Conectati bratara la cablul USB direct intr-un computer sau la incarcator.
Activare ok
Incarcati complet dispozitivul inainte de prima utilizare.
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2. Descarcati si instalati aplicatia
Asigurati-va ca telefonul este conectat la internet prin conexiunea de date sau wifi.
Descarcati si instalati aplicatia “ CUBOT V2 ” (utilizatorii de iPhone vor utiliza
“AppStore” pentru descarcarea aplicatiei “CUBOT V2”, iar utilizatorii de Android vor
utiliza Google Play pentru descarcarea aplicatiei “CUBOT V2”)
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3. Imperecheati dispozitivul
Activati functia Bluetooth, porniti aplicatia de pe mobil “CUBOT V2”,
telefoanele Android necesita activarea functiei GPS.
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Bratara imperecheata va afisa iconita bluetooth.

4. VIZUALIZARE CEAS SI STATISTICI
Prin glisare de la stanga la dreapta sau dreapta spre stanga pe ecran sau simpla
atingere a acestuia pentru a schimba informatia afisata.
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Interfete de functionare pe bratara

Ora, Data, Zi
Baterie

Pasi, Date Calorii Distanta Puls
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5: Monitorizare Somn
CUBOT V2 poate monitoriza durata si calitatea somnului.
Pentru a utiliza aceasta functie trebuie setata durata de somn uzuala in aplicatie,
si sa fie purtata bratara in timpul somnului.
Setarea de mai sus poate fi gasita in meniul “Reminder Settings”, “Sleep Preference”,
“Fall Asleep Woke Up”
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6: Puls
Poate fi masurat pulsul in aplicatia mobila sau direct pe bratara, date despre puls 
vor fi afisate la interval de 8-10s.
Sugestii: Pentru purtare intreaga zi fara exercitii fizice, bratara trebuie purtata la 
aproximativ un deget distanta de incheietura mainii si plat, similar cu purtarea unui 
ceas.
Sistemul de monitorizare puls CUBOSistemul de monitorizare puls CUBOT este proiectat pentru a fi cel mai precis 
atunci cand bratara este purtata deasupra incheieturii.
Exercitiile fizice pot duce la un puls ridicat, datorita miscarii sangelui prin maini, Exercitiile fizice pot duce la un puls ridicat, datorita miscarii sangelui prin maini, 
miscarea bratarii mai sus cu cativa centimetri de incheietura mainii poate 
imbunatati semnalul pulsului. De asemenea, multe exercitii fizice precum flotari pot 
provoca indoirea incheieturii mainii in mod frecvent, ceea ce poate cauza 
interferente pentru semnalul pulsului daca bratara este purtata mai aproape de 
incheietura mainii.
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