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- Este dispositivo foi desenvolvido pela Savefamily a fim de promover um 
estilo de vida saudável para as crianças.

- O objetivo é que por meio de exercícios e de uma alimentação 
balanceada aliada às informações fornecidas pelo aparelho, o 
sedentarismo seja evitado e a atividade física seja estimulada.

- Este dispositivo não é um instrumento médico, portanto, os valores e 
medidas mostrados nele devem ser interpretados como referências puras.

- Em caso de dúvida, sintoma de doença ou suspeita, procure um 
profissional.

Comece já!
Guia do usuário:

1. Descarregue e instale a App da Runmifit.

2. Depois instale a App, aceite-a para obter a permissão para o telemóvel.

3. Conecte o dispositivo ao aplicativo. A hora e o idioma serão 
sincronizados automaticamente entre os dois dispositivos.

Antes de começar.



Certifique-se de ter conectado a porta 
de carregamento USB na direção 
correta. Se o dispositivo ainda não 
carregar, vire o USB para o outro lado e 
conecte-o novamente.

A área USB do dispositivo que possui 
uma peça de metal de um lado, se você 
conectá-la ao contrário, a pulseira de 
atividades não receberá energia.

Remova a pulseira na lateral do 
retângulo, conecte a qualquer fonte de 
alimentação USB. Você pode carregá-lo com:

- Qualquer tipo de adaptador USB para telefone 
ou tablet. 

- Uma porta USB no PC ou power bank 
(La ricarica del dispositivo tramite la porta USB 
del PC potrebbe richiedere più tempo.)

Vamos começar!

* Procure este símbolo na parte de trás para descobrir qual 
lado da pulseira deve ser removido.

Conectado, mas não está carregando?

�   º



Emparelhar

Ative o Bluetooth antes de parear.
O pareamente deve ser feito na App nas 
configurações do telefone.

Para parear, certifique-se de colocar o 
rastreador perto do seu telefone, 
encontre o «Dispositivo de ligação» na 
App e selecione « parear ».

Desvincular

Se você deseja desemparelhar o 
dispositivo ou emparelhá-lo com outro 
telefone, primeiro desemparelhe-o do 
aplicativo.

Dica: Para evitar a interferência do sinal, 
remova outros dispositivos Bluetooth 
que estejam próximos ao rastreador 
fitness.

Emparelhar / Desvincular



Principais perguntas

Por que o dispositivo não foi encontrado?
Primeiro, você precisa verificar se a bateria está totalmente carregada. Em 
segundo lugar, coloque o dispositivo perto do telefone e tente se conectar 
novamente. Se ainda assim falhar, tente ligar o Bluetooth novamente.
Nota: Ao conectar o rastreador ao iOS, clique em "Emparelhar" no Bluetooth 
para fazer o relógio se conectar ao telefone normalmente.

Por que às vezes não consigo me conectar ao meu telefone?
Devido a problemas de interferência de sinal do Bluetooth, o tempo de 
conexão pode variar. Se não conectar, certifique-se de que o dispositivo 
esteja longe de campos magnéticos.

Precisa de ajuda?
Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite em nos contatar 
através de nosso site www.savefamilygps.com/contact/ ou por e-mail 
através do endereço de e-mail info@savefamilygps.com.

Nota: Você tem que conectá-lo na App, não na configuração do Bluetooth, 
mas você precisa ter o Bluetooth ativado. Se você tiver conectado no 
Bluetooth, desconecte-o, busque e volte conectá-lo na App.
 



Funções do menu principal.

Passos
O dispositivo acompanha as etapas que o usuário realiza ao longo 
do dia. Às vezes, o dispositivo pode atualizar as etapas e exibi-las 
mais tarde.

KM
O dispositivo monitora a distância que o usuário percorre ao longo 
do dia. Esta medição é exibida em quilômetros.

Kcal
Mostra as calorias queimadas. No aplicativo, essas informações 
podem ser classificadas por 1 dia, 30 dias, 6 meses e um ano, 
sempre acompanhadas de um gráfico.

Temperatura
Para usar esta função, selecione esta tela e aguarde o aparelho 
medir a temperatura do usuário.

Frequência cardíaca
Mede a frequência cardíaca em tempo real (batimentos por 
minuto). Esses dados estarão disponíveis no relógio e no 
aplicativo.

Pressão sanguínea
Meça a tensão em tempo real. Para usar esta função, aguarde um 
momento sem mudar de tela.

Oxigênio no sangue
Ele mede o nível de oxigênio no sangue em tempo real. Para usar 
esta função, aguarde um momento sem mudar de tela.

ºC



Caminhada, corrida, ciclismo e montanhismo
Essas funções exibem na tela informações relevantes ao esporte 
que você está praticando: passos, distância percorrida, calorias 
queimadas, frequência cardíaca ou cronômetro. Esta informação 
pode variar dependendo da função que foi selecionada. Você 
pode escolher entre os 4 esportes padrão do aplicativo.

Os resultados podem variar devido ao movimento do punho. Não 
é um dispositivo médico, os dados apresentados são apenas para 
referência.

Toque no botão para alternar entre os menus para “Mais”, pressione e 
segure por 3 segundos para entrar no menu avançado. Para retornar ao 
menu novamente pressione e segure o botão por 3 segundos novamente.

O recurso Mais possui vários recursos, incluindo: 
Cronômetro, Encontrar telefone, Bluetooth, Desligar e 
Redefinir.

Cronômetro: Pressione e segure para iniciar o cronômetro. 
Para interromper ou retomar a conta, toque levemente no 
botão.

Encontre o telefone: Quando você ativa a função Encontrar 
telefone, o telefone em questão vibra três vezes para poder 
localizá-lo.

Bluetooth: A versão do Bluetooth usada pelo dispositivo e 
seu ID são exibidos.

Desligue e reinicie
Para desligar o reset, segure o botão por 3 segundos.



Este IP68 à prova de àgua proporciona proteção diária 
contra chuva, duches e piscinas rasas

Não use para nadar em águas profundas com mais de 
2m, rios, lagos ou para mergulhar. A garantia não cobre 
danos causados pela água.

Não use em locais quentes, como saunas seca, a vapor 
ou fontes. Evite entrar em contato com fontes de calor, 
como aquecedores ou radiadores.

Atenção!



1. Por que o dispositivo não carrega?
Certifique-se de ter conectado corretamente a porta de carregamento 
USB. Se você o conectou de cabeça para baixo, o dispositivo não receberá 
energia, tente inseri-lo na porta USB na posição reversa.

2. Como faço para definir a hora?
Quando o dispositivo está sem energia, pode haver um atraso no 
rastreamento. Depois de carregar totalmente a bateria, conecte o telefone 
ao dispositivo novamente e os dados serão atualizados automaticamen-
te.

3. Por que o rastreador não vibra quando eu recebo a chamada, 
apesar de ter a notificação de chamada ativada?
Confirme se o Bluetooth está habilitado e emparelhado com o dispositivo 
e, em seguida, verifique se o aplicativo está funcionando.

4. Por que o dispositivo para de monitorar minha frequência cardíaca?
Ao medir a frequência cardíaca, mantenha-se em repouso. Não mova seu 
braço durante a medição.

5.  Por que os dados de contagem de etapas são imprecisos?
O acelerômetro usa três eixos para o cálculo e cada aceleração do corpo 
humano é convertida em etapas. A margem de erro é de aproximadamen-
te 2%.

Perguntas mais frequentes



Você pode permitir notificações, 
chamadas recebidas, SMS, lembretes 
de sendentário e alarmes na App. 

Use as funções de lembrete e 
notificação que requerem autorização 
do aplicativo. Sem as autorizações, a 
função de lembrete e notificação não 
poderá ser usada mesmo se a função 
estiver ativada, então você terá que 
desinstalar o aplicativo, baixar 
novamente e instalar e finalmente 
aceitar todas as autorizações do 
aplicativo.

4. Por que meu dispositivo não vibra quando as notificações estão 
ativas?
Certifique-se de ter habilitado as notificações no aplicativo.
O telefone está ativo e próximo ao dispositivo.
Verifique a conexão Bluetooth.

Dica: Quando o seu celular receber a mensagem e alertá-lo em 
mensagens pop-up, significa que a configuração foi bem-sucedida, o 
rastreador vibrará e você receberá o lembrete.

Savefamilygps.com
info@savefamilygps.com Made in China.


