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 9 
Bem-vindo ao manual do SmartWatch E1 Max - pulseira de 10 
alto desempenho - que cria uma experiência de saúde. 11 
 12 
Manutenção do dispositivo 13 
 14 
Lembre-se das seguintes dicas de manutenção para o seu 15 
E1 Max Smartwatch: 16 
① Limpe regularmente a pulseira inteligente, especialmente 17 
a parte interna, e mantenha-a seca. 18 
② Ajuste a tensão da pulseira inteligente para garantir a 19 
circulação de ar. 20 
③ Evite o excesso de produtos de cuidados com a pele não 21 
deve ser usado para o pulso usando a pulseira inteligente 22 
④ Pare de usar a pulseira inteligente em caso de alergia na 23 
pele ou qualquer desconforto. 24 
 25 
Diagrama esquemático SmartWatch E1 Max  26 
 27 
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 30 
Ligado 31 
 32 
Pressione e segure o botão lateral por 3 segundos ou 33 
conecte o cabo de carregamento magnético para carregar a 34 
pulseira inteligente. 35 
 36 

 37 
 38 
 39 
 40 
Baixe e link do aplicativo Smartwatch E1 Max 41 
1. Baixe e instale o APP. “Lenovo Sports” 42 
  Digitalize o código QR com o celular para baixar o 43 
aplicativo. Para o sistema IOS, selecione APP, pesquise na 44 
loja de esportes da Lenovo. 45 
  Sistema Android, selecione Google Play para baixar e 46 
instalar o Da Fit. Ou escaneie o código QR para fazer o 47 
download. 48 
 49 



 50 
 51 
Lenovo Sports 52 
 53 
Nota: o seu telemóvel deve suportar Android 5.1 ou IOS 8.0 54 
ou superior e Bluetooth 4.0 ou superior. 55 
 56 
2. Emparelhe o SmartWatch E1 Max com o APP 57 

① ① Clique em "Adicionar dispositivo" para 58 
vincular o Smartwatch E1 máx. 59 

② ② Clique em seu dispositivo na lista de 60 
dispositivos escaneados. 61 

③ ③ O sistema IOS mostrará uma solicitação de 62 
link Bluetooth e você pode clicar no link Bluetooth para 63 
confirmar. Conecte-o diretamente ao sistema Android. 64 

④ ④ Link correto 65 
 66 
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 67 
Introdução à função Smartwatch E1 Max 68 
Estado de energia. 69 
alterar as interfaces do menu da tela principal, como as 70 
interfaces mostradas abaixo; 71 
 72 



    73 
Remova o dispositivo 74 
Para celular Android, o dispositivo pode ser desconectado d75 
o seu celular simplesmente clicando em Remover dispositiv76 
o. 77 
Após desemparelhar o celular da Apple, você precisa clicar 78 
no símbolo à direita em Configurações - Bluetooth e optar p79 
or ignorar o dispositivo. Como mostrado abaixo: 80 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 
Perguntas frequentes (FAQ) 82 
1. Por que a pulseira inteligente desconecta automaticamen83 
te o Bluetooth quando a tela do Android é desligada? 84 
1> Bloqueie o aplicativo de fundo. Quando o processo Da F85 
it for concluído, a pulseira inteligente será desconectada do 86 
telefone celular. 87 
2> Defina o início automático do APP. 88 
3> Operação irrestrita em segundo plano. O celular Android89 
 instalado com o aplicativo. 90 
   Ele restringe de forma inteligente a operação em segundo91 
 plano por padrão, e o aplicativo precisa ser configurado ma92 
nualmente sem quaisquer restrições. 93 
 94 
2. Por que a pulseira inteligente não pode receber mensage95 
ns instantâneas? 96 
1> Confirme que você ativou o botão de envio de mensage97 
m no cliente do telefone móvel. 2> Confirme se as mensag98 
ens podem ser exibidas normalmente na barra de notificaçã99 
o do celular. A mensagem no Smartwatch E1 Max é comple100 
tada lendo a mensagem da barra de notificação do celular. 101 
O Smartwatch E1 Max não receberá a mensagem instantân102 
ea se não houver mensagem na barra de notificação do cel103 
ular. (Você precisa encontrar as configurações de notificaçã104 
o nas configurações do telefone celular e ativar o botão de 105 
notificação do We Chat, QQ call, SMS e cliente de telefone 106 
celular.) 107 
3> Ligue o celular --- Configurações. Digite "Direito de usar 108 
notificação" na caixa de pesquisa superior e reabra o Da Fit. 109 
 110 



3. Por que não posso tomar um banho quente com a pulsei111 
ra inteligente? 112 
Resposta: A água do banho tem uma temperatura 113 
relativamente alta e gera uma grande quantidade de vapor 114 
que está na fase gasosa com 115 
pequeno raio molecular e pode facilmente se infiltrar na 116 
pulseira inteligente a partir do espaço da concha. Quando a 117 
temperatura cai, o vapor se condensará em gotículas de 118 
fase líquida que facilmente entrarão em curto-circuito 119 
dentro da pulseira inteligente e danificarão a placa de 120 
circuito e, em seguida, danificarão a pulseira inteligente. 121 
 122 

Aviso : 123 
Consulte seu médico antes de praticar um novo esporte. A 124 
pulseira inteligente não deve ser usada para fins médicos, 125 
embora possa monitorar dinamicamente a frequência 126 
cardíaca em tempo real. 127 


