
SETĂRI GENERALE ȘI APLICAȚIE 
 

o Am probleme la instalarea actualizărilor sau primesc un mesaj de eroare la 
actualizarea ceasului. Ce trebuie să fac? 

● Nu închideţi telefonul sau aplicația Fossil Smartwatches în timpul 
actualizării. 

● Verificați pe telefon dacă Bluetooth este PORNIT, WiFi/3G este PORNIT, 
ceasul este aproape de telefon și conectat la telefon. 

● Sau puteți actualiza manual aplicația accesând Profile (Profil) > Select 
your Active Watch (Selectare ceas activ) > Atingeți Update (Actualizare). 

 
o CE TELEFOANE SUNT COMPATIBILE CU SMARTWATCH-UL HIBRID HR? 

o Smartwatch-ul hibrid HR este compatibil cu telefoanele Android (TM) și 
iPhone (R), mai exact cu sistemul de operare Android 5.0 sau mai recent, 
iOS 10.0 / iPhone 5 sau mai recent. Toate dispozitivele au Bluetooth(R) 
activat cu transfer de date îmbunătățit 5.0 Low Energy. 

 
o CUM ÎMI CONFIGUREZ DISPOZITIVUL?  

o Pentru configurarea dispozitivului, urmați pașii de mai jos: 
▪ Descărcați și instalați pe telefon aplicația din App Store sau 

Magazin Google Play. Urmaţi instrucţiunile pentru configurarea unui 
cont. 

▪ Conectaţi smartwatch-ul la încărcătorul inclus. 
▪ Aplicaţia vă va ajuta parcurgeți procesul de conectare și 

configurare a smartwatch-ului hibrid HR. 
 

o LA CE DISTANȚĂ DE TELEFON POATE RĂMÂNE CONECTAT 
SMARTWATCH-UL HIBRID HR? 

o Raza de acțiune a conexiunii wireless Bluetooth dintre telefon şi 
smartwatch-ul hibrid HR poate varia foarte mult în funcţie de mediu. În 
general, conectarea ar trebui să fie posibilă până la cel puţin 10 metri.  
 

o CUM DESCARC APLICAȚIA? 
o iOS: Accesați App Store, tastați denumirea completă a aplicației în bara 

de căutare, selectați aplicația, apoi atingeți Get (Obținere). Aşteptaţi 
descărcarea aplicaţiei pe telefon. 

o Android: Accesați Magazin Google Play, tastați denumirea completă a 
aplicației în bara de căutare, selectați aplicația, apoi atingeți Install 
(Instalați). Aşteptaţi descărcarea aplicaţiei pe telefon. 
 

o CUM POT SĂ ÎMI ÎNREGISTREZ UN CONT PENTRU A UTILIZA APLICAȚIA? 
o Vă puteți înregistra cu adresa de e-mail, cu contul de Facebook sau cu 

contul de Google. 
 

o DE CE TREBUIE SĂ DAU INFORMAȚII DESPRE DATA 
NAȘTERII/GREUTATE/ÎNĂLȚIME? 



o Vârsta, greutatea și înălțimea dv. sunt informații pentru algoritmii noștri de 
activitate (pași, calorii etc.) și măresc precizia acestora. 
 

o CUM POT DEZINSTALA APLICAȚIA? 
o iOS: Apăsați și țineți apăsată pictograma aplicației până când în partea din 

stânga sus a pictogramei apare un X. Atingeți X-ul. 
o Android: Dezinstalați aplicația accesând Apps (Aplicații). Apăsați aplicația, 

țineți-o apăsată și trageți-o la pictograma Uninstall (Dezinstalați). 
 

 
ASOCIEREA/SINCRONIZAREA 

 
o CUM ASOCIEZ CU APLICAȚIA ALTE CEASURI SAU DISPOZITIVE DE 

PURTAT? 
o Atingeți Profile (Profil) în colțul din dreapta jos al aplicației. Atingeți ADD 

(ADĂUGARE) în dreptul Active Watch (Ceas activ).  
 

o DE CE NU POT SĂ ÎMI ASOCIEZ SMARTWATCH-UL CU TELEFONUL? 
o Motivul poate fi unul din cele de mai jos: 

▪ Nu ați descărcat și instalat aplicația. Urmați instrucțiunile din 
SETĂRI GENERALE ȘI APLICAȚIE. 

▪ Ceasul ar putea fi prea departe de telefon. Apropiați ceasul de 
telefon. 

▪ Bluetooth ar putea fi dezactivat pe telefon. Aplicația vă va informa 
că Bluetooth nu este pornit și vă va solicita să îl porniți. Încercați să 
activați Bluetooth pe telefon cu ajutorul setărilor Bluetooth ale 
telefonului. Dacă Bluetooth este deja activat, încercați să îl opriți și 
să îl reporniți. 

▪ Serviciile de localizare ar putea fi dezactivate pe telefon. Aplicația 
vă va informa că serviciul Localizare nu este pornit și vă va solicita 
să îl porniți.  

▪ Poate fi necesar să anulați asocierea ceasului cu telefonul, apoi să 
reconectați ceasul la telefon. Poate fi necesar să ieșiți din aplicație, 
apoi să o redeschideți. 

▪ Bateria este descărcată. Pentru asociere, încărcați ceasul. 
 

o CUM ANULEZ ASOCIEREA SMARTWATCH-ULUI CU TELEFONUL? 
o Deschideţi aplicaţia.  
o Atingeți Profile (Profil) în colțul din dreapta jos al aplicației. Atingeți 

pictograma în formă de roată dințată pentru setări din dreptul ceasului 
pentru care doriți să anulați asocierea, apoi atingeți REMOVE WATCH 
(ELIMINARE CEAS). 

o Apoi accesați setările Bluetooth ale telefonului și selectați numele ceasului 
pentru a șterge datele și a anula asocierea dispozitivului.  

 
o CÂTE DISPOZITIVE POT ASOCIA CU APLICAȚIA? 



o Puteți asocia cu aplicația oricâte dispozitive doriți, dar în orice moment va 
fi activ și conectat pentru monitorizare unul singur. 
 

o CUM TREC DE LA UN DISPOZITIV ASOCIAT LA ALTUL? 
o Atingeți Profile (Profil) în colțul din dreapta jos al aplicației. Atingeți 

pictograma în formă roată dințată pentru setări dn dreptul ceasului pe care 
doriți să îl utilizați, apoi atingeți MAKE ACTIVE (ACTIVARE). Rețineți că în 
orice moment poate fi activ și conectat pentru monitorizare un singur 
dispozitiv. 
 

o DE CE NU SE SINCRONIZEAZĂ SMARTWATCH-UL HIBRID HR? 
o Motivul poate fi unul din cele de mai jos: 

▪ Ceasul se poate deconecta dacă este scos din raza de acțiune a 
Bluetooth de pe telefon. Raza de acțiune a Bluetooth este de 10 
metri dacă între telefon și ceas nu se găsesc uși, pereți sau alte 
obstacole.  

▪ Bluetooth ar putea fi dezactivat pe telefon. Aplicația vă va informa 
că Bluetooth nu este pornit și vă va solicita să îl porniți. Încercați să 
activați Bluetooth pe telefon cu ajutorul setărilor Bluetooth ale 
telefonului. Dacă Bluetooth este deja activat, încercați să îl opriți și 
să îl reporniți.  

 
o CÂT DE FRECVENT TREBUIE SĂ SINCRONIZEZ SMARTWATCH-UL HIBRID 

HR ÎN APLICAȚIE?  
o Pentru a garanta că dispozitivul este complet actualizat și funcționează 

corespunzător, se recomandă sincronizarea cel puțin o dată pe săptămână.  
  De asemenea, prin sincronizarea periodică a aplicației se evită pierderea 

datelor din Activity (Activitate).  
   

 

BATERIE 
 

o ÎN CÂT TIMP SE DESCARCĂ BATERIA SMARTWATCH-ULUI HR? 
o  În funcție de activitate, bateria se descarcă în două săptămâni sau mai 

mult.  
 

o ÎN CÂT TIMP SE ÎNCARCĂ BATERIA SMARTWATCH-ULUI HR?  
o Bateria smartwatch-ului se poate încărca până la cel puţin 80% într-o oră.  

 
o AM AȘEZAT SMARTWATCH-UL PE ÎNCĂRCĂTOR. DE CE NU VĂD PE 

ECRAN INDICATORUL DE ÎNCĂRCARE? 
o Dacă indicatorul de încărcare (fulger) nu este vizibil, încărcătorul nu 

detectează ceasul. 
o Încercaţi următoarele: 

▪ Reaşezaţi ceasul pe încărcător. 
▪ Verificați dacă pinii încărcătorului sunt în dreptul canelurilor din carcasă. 



▪ Verificaţi dacă ceasul este aşezat bine pe încărcător, fără spaţiu liber. 
▪ Verificaţi dacă nu există praf, bandă adezivă etc. între încărcător şi 

dispozitiv. 
▪ Verificați dacă încărcătorul este alimentat cu curent. 
▪ Încercaţi să schimbaţi sursa de alimentare a încărcătorului, de exemplu 

treceți de la priza laptopului la priza de perete. 
 

o CUM FAC SĂ ȚINĂ BATERIA MAI MULT? 
o Notifications (Notificări) vă trimit alerte prin vibrații ale ceasului și/sau prin 

mișcarea arătătoarelor. Alertele frecvente pot descărca mai rapid bateria. 
Pentru ca bateria să țină cât mai mult, puteți să:  

▪ Reduceți numărul de People (Persoane) sau Apps (Aplicații) 
selectate în Notifications (Notificări). Consultați CUM POT ȘTERGE 
DIN NOTIFICĂRI O PERSOANĂ DE CONTACT SAU O 
APLICAȚIE? 

▪ Opriți Alarms (Alarme) din secțiunea Notifications (Notificări) a 
aplicației.  

▪ Reduceți Dial Info (Informații pe cadran) pe cadranul ceasului. 
Setați punctele de date la Empty (Gol) în secțiunea Customize 
(Personalizare) a aplicației.  

 

FUNCȚII 
 

o CUM ACCESEZ FUNCȚIILE CEASULUI?  
● Setați funcțiile favorite pe butoanele ceasului sau pe cadran în secțiunea 

Customize (Personalizare) a aplicației.  
● Apăsați și țineți apăsat centrul ceasului pentru a accesa Settings (Setări), 

unde puteți alege oricând dintre funcțiile disponibile.  
 

o POT OPRI INFORMAȚIILE DE PE CADRANUL CEASULUI?  
● Da. Apăsați și țineți apăsat butonul din mijloc, apoi defilați în lista de funcții 

la Dial Info (Informații pe cadran), cu ajutorul butoanelor. Cu ajutorul 
butoanelor, selectați OFF (OPRIT) pentru un aspect mai tradițional.  

 
o CEASUL ESTE ETANȘ LA APĂ ȘI/SAU LA PRAF? 

● Ceasul este rezistent la stropire și la praf. Puteți găsi clasificarea de 
adâncime ATM pe capacul din spate. De asemenea, materialul curelei de 
ceas, cum ar fi pielea, poate fi afectat de apă sau praf. 

- O clasificare de adâncime de 3 ATM indică rezistența la stropire 
sau la scufundare scurt timp în apă. Nu purtați ceasul când înotați 
sau faceți baie. 
- O clasificare de adâncime de 5 ATM indică rezistența la purtare în 
timpul utilizării chiuvetelor din locuință sau la înotul la adâncime 
mică. Nu purtați ceasul în baie, la scufundări libere sau cu 
echipament de scafandru. 

 



o SMARTWATCH-UL HIBRID HR ARE ECRAN TACTIL? 
o Nu, dar puteți naviga pe cadran cu ajutorul butoanelor de pe partea 

laterală a ceasului.  
 

o SMARTWATCH-UL HIBRID HR ARE MICROFON ŞI/SAU DIFUZOR? 
o Nu are nici microfon, nici difuzor. 

 
o SMARTWATCH-UL HIBRID HR ARE LUMINĂ? 

o Da, ceasul are o lumină frontală pentru medii mai întunecoase. Pentru 
activare, atingeți de două ori cadranul ceasului. 

 
o SMARTWATCH-UL HIBRID HR ÎMI MONITORIZEAZĂ PULSUL? 

o Da, smartwatch-ul are un dispozitiv de monitorizare a pulsului cu senzor 
optic de pletismografie. Vă puteți vizualiza pulsul în secțiunea Home 
(Pagina de pornire) a aplicației.  
 

o SMARTWATCH-UL HIBRID HR ARE GPS? 
o Nu, dispozitivul nu acceptă GPS.  

 
o SMARTWATCH-UL HIBRID HR ÎMI POATE MONITORIZA SOMNUL? 

o Da, puteți purta ceasul când dormiți și puteți vedea ulterior cum ați dormit, 
inclusiv perioadele de somn superficial sau profund. 
 

o CEASUL ARATĂ ORA ȘI CÂND NU ESTE CONECTAT LA SMARTPHONE? 
o Da, ceasul va continua să arate ora pentru fusul orar la care a fost 

conectat ultima oară. 
 

o CUM SETEZ ORA LA SMARTWATCH-UL HIBRID HR? 
o Pentru setarea orei la smartwatch-ul hibrid, asociați mai întâi ceasul cu 

telefonul. Ceasul se va actualiza automat pentru a indica același fus orar 
ca și telefonul.  

o Ora arătată de smartwatch-ul hibrid HR nu poate fi modificată manual. 
După asociere, ora arătată va fi întotdeauna aceeași cu a telefonului. 
 

o CUM CALIBREZ SMARTWATCH-UL HIBRID HR? 
o Atingeți Profile (Profil) în colțul din dreapta jos al aplicației. Atingeți 

pictograma în formă de roată dințată pentru setări din dreptul ceasului. 
Selectați Calibration (Calibrare). Aplicația vă va ajuta să parcurgeți 
procesul de calibrare.  

 

MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII 
 

o CE TIP DE DATE DESPRE ACTIVITĂȚI MONITORIZEAZĂ SMARTWATCH-UL 
HIBRID HR? 

o Ceasul monitorizează atât activitatea (pași, calorii și distanță), cât și 
somnul (veghe, superficial și profund).  



 
o CUM POT VIZUALIZA ISTORICUL ACTIVITĂȚII ÎN APLICAȚIE? 

● Atingeți Home (Pagină de pornire) în colțul din stânga jos al aplicației. 
Puteți atinge vizualizarea zilnică, săptămânală sau lunară. Defilați în jos 
pentru a vizualiza istoricul și atingeți o anumită zi pentru a vizualiza date 
suplimentare.  
 

o CUM POT MONITORIZA UN ANTRENAMENT? 
o Asociați Workout Mod (Mod antrenament) din secțiunea Customization 

(Personalizare) a aplicației. Apăsați butonul asociat, apoi utilizați 
butoanele de jos și de sus pentru a defila în opțiunile de antrenament. 
Apăsați butonul din mijloc pentru a selecta tipul de antrenament, apoi 
apăsați din nou butonul din mijloc pentru a începe.  

o Istoricul antrenamentelor este disponibil în secțiunea Home (Pagină de 
pornire) a aplicației, înregistrat în ziua antrenamentului. 

 
o CUM POT ACCESA SETĂRILE DE ACTIVITATE SAU ACTUALIZA 

OBIECTIVUL DE PAȘI? 
● Atingeți Profile (Profil) în colțul din dreapta jos al aplicației. Defilați în jos, 

apoi atingeți Set Goals (Setare obiective) în meniul Settings (Setări). 
Atingeți obiectivul de activitate pe care doriți să îl editați. 
 

o CUM ÎMI ACTUALIZEZ ÎNĂLȚIMEA SAU GREUTATEA? 
o Atingeți Profile (Profil) în colțul din dreapta jos al aplicației. Atingeți 

pictograma creion din colțul din dreapta sus, apoi salvați modificările.  
 

o CUM POT SCHIMBA UNITĂȚILE DE MĂSURĂ? 
o Atingeți Profile (Profil) în colțul din dreapta jos al aplicației. Defilați în jos, 

apoi atingeți Preferred Units (Unități preferate) în meniul Settings (Setări). 
Alegeți unitățile.  

 
o CE ACTIVITĂȚI SE POTRIVESC CEL MAI BINE CU DISPOZITIVUL? 

o Dispozitivul este cel mai potrivit pentru înregistrarea pașilor în timpul 
mersului, alergării și altor activități similare pe tot parcursul zilei. 
Dispozitivul rezistă doar la stropire, de aceea înotul nu este o activitate 
recomandată. 

 
o DATELE DE MONITORIZARE A PAȘILOR/ACTIVITĂȚII NU PAR CORECTE 

ÎN APLICAȚIE. DE CE? 
o Motivul poate fi unul din cele de mai jos: 

▪ Dispozitivul monitorizează doar mersul, alergarea și alte activități 
legate de acestea. Dacă țineți ceva în aceeași mână cu dispozitivul 
în timpul mersului, este posibil ca dispozitivul să nu numere corect 
toți pașii. 

▪ Pentru determinarea momentului când cineva face un pas, utilizăm 
senzori și un algoritm complex. Suntem convinși că algoritmul 



reprezintă exact mișcarea reală și ignoră mișcările false, cum ar fi 
simpla mișcare a brațului. 
 

o DE CE NU VĂD NICIUN NUMĂR DE CALORII? 
o Nu puteți vizualiza măsurători ale caloriilor decât după setarea înălțimii și 

a greutății. Pentru actualizare, consultați CUM ÎMI ACTUALIZEZ 
ÎNĂLȚIMEA SAU GREUTATEA? 
 

o DACĂ NU ÎMI SINCRONIZEZ CEASUL, PIERD DATELE DESPRE 
ACTIVITATE? 

o Ceasul poate memora date timp de 14 zile între sincronizări. 
 

o POT ÎNREGISTRA MANUAL ACTIVITĂȚI SAU EXERCIȚII FIZICE? 
o Nu, în prezent nu puteți înregistra manual activități fizice. 

 
o POT TRIMITE DATELE DE ACTIVITATE CĂTRE ALTE APLICAȚII? 

o Da, puteți trimite numărul de pași către Google Fit™, UA Record™ de la 
Under Armour și aplicații Apple Sănătate. 
 

o POT TRIMITE DATELE DE ACTIVITATE DIN ALTE APLICAȚII CĂTRE 
ACEASTA? 

o Nu. Puteți doar exporta datele către alte aplicații (nu puteți importa date). 
 

o DE CE NUMĂRUL DE PAȘI DIN ACEASTĂ APLICAȚIE DIFERĂ DE CEL DIN 
ALTE APLICAȚII DE MONITORIZARE UTILIZATE? 

o Pentru numărarea pașilor, utilizăm senzori și un algoritm complex. Fiecare 
aplicație are propriul algoritm, de aceea există diferențe între date. 

 
 
 

STATISTICI - MONITORIZAREA SOMNULUI 
 

o CE TIP DE ACTIVITATE DE SOMN ESTE MONITORIZATĂ? 
o Dacă purtați dispozitivul în timpul somnului, dispozitivul poate monitoriza 

automat momentul în care adormiți, durata somnului, durata somnului 
superficial și profund și momentul în care vă treziți. 

 
o CUM POT VIZUALIZA ISTORICUL SOMNULUI ÎN APLICAȚIE? 

o Atingeți Home (Pagină de pornire) în colțul din stânga jos al aplicației, apoi 
atingeți pictograma în formă de lună. Puteți atinge vizualizarea zilnică, 
săptămânală sau lunară. Defilați în jos pentru a vizualiza istoricul și 
atingeți o anumită zi pentru a vizualiza date suplimentare.  
 

o CUM POT EDITA JURNALUL DE SOMN? 
o În prezent, nu puteți edita somnul. 

 



o TREBUIE SĂ APĂS UN BUTON SAU SĂ FAC CEVA PENTRU A ÎNCEPE 
MONITORIZAREA SOMNULUI? 

o Nu, smartwatch-ul hibrid HR va monitoriza automat somnul, deci nu este 
nevoie să faceți nimic pentru a intra sau ieși din modul somn. 

 
o POT TRIMITE DATELE DESPRE SOMN CĂTRE ALTE APLICAȚII? 

o Nu, nu puteți trimite datele despre somn către alte aplicații. 
 

o POT IMPORTA DATELE DESPRE SOMN DIN ALTE APLICAȚII? 
o Nu, nu puteți primi date despre somn din alte aplicații. 

 

PERSONALIZAREA DISPOZITIVULUI 
 

● CUM POT MODIFICA FUNCȚIILE BUTOANELOR CEASULUI? 
○ Atingeți secțiunea Customization (Personalizare), apoi atingeți cercul din 

dreptul butonului pe care doriți să îl editați. Alegeți din listă funcția dorită, 
apoi atingeți bifa din colțul din dreapta sus pentru asocierea cu 
dispozitivul. Puteți și glisa și fixa funcția la butonul dorit.  

 
● CUM POT MODIFICA INFORMAȚIILE AFIȘATE PE CADRAN? 

○ Atingeți secțiunea Customization (Personalizare), apoi atingeți cercul de 
pe cadranul ceasului pe care doriți să îl editați. Alegeți din listă funcția pe 
care doriți să o asociați, apoi atingeți bifa din colțul din dreapta sus pentru 
asocierea cu dispozitivul. 

 
● CUM ACTUALIZEZ DATELE DE PE CADRAN CÂND PAR DEPĂȘITE? 

○ Pentru a obține cele mai noi date pentru cadranele personalizate, scuturați 
mâna la distanță de corp pentru reîmprospătare.  

 
● CUM POT OPRI PERSONALIZA IMAGINEA DE FUNDAL DE PE CADRAN? 

○ Atingeți secțiunea Customization (Personalizare), apoi atingeți pictograma 
în formă de creion pentru editare din colțul din dreapta jos al imaginii 
cadranului ceasului. Alegeți cadranul de ceas dorit, apoi atingeți bifa din 
colțul din dreapta sus pentru asociere.  

 
● CUM SETEZ O FOTOGRAFIE CA IMAGINE DE FUNDAL PENTRU CEAS?  

○ Atingeți secțiunea Customization (Personalizare), apoi atingeți pictograma 
în formă de creion pentru editare din colțul din dreapta jos al imaginii 
cadranului ceasului. Atingeți ADD PHOTO (ADĂUGARE FOTOGRAFIE), 
alegeți una din opțiunile de filtru, apoi salvați fotografia pe cadran.  

 

NOTIFICĂRI 
 

o CE SUNT NOTIFICĂRILE? 
o Notifications (Notificări) este o secțiune a aplicației unde puteți modifica 

notificările pe care doriți să le primiți pe ceas. 



 
o CUM POT PERSONALIZA NOTIFICĂRILE? 

o Deschideți secțiunea Alerts (Alerte) a aplicației, atingeți în listă tipul de 
notificare pe care doriți să o personalizați, apoi selectați preferințele.  

 
o CUM VIZUALIZEZ O NOTIFICARE PE CEAS? 

o Când primiți o notificare, o puteți previzualiza apăsând pe butonul din 
mijloc pentru a face clic în alertă. Apăsați și țineți apăsat butonul din mijloc 
pentru a reveni la cadranul principal al ceasului. 

 
o CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ PRIMESC SIMULTAN MAI MULTE NOTIFICĂRI DIN 

APLICAȚIE, VOR APĂREA TOATE PE DISPOZITIV? 
o Pentru a vizualiza mai multe notificări, setați Past Notifications (Notificări 

anterioare) pe unul din butoanele ceasului, în secțiunea Customization 
(Personalizare) a aplicației. Apăsați butonul pentru a deschide fluxul, apoi 
utilizați butoanele de jos și de sus pentru a defila în notificări.  

o Pentru a șterge notificările din cache, defilați la partea de jos a fluxului, 
apoi apăsați butonul din mijloc pentru a selecta Clear All (Ștergere toate).  

 
o CUM POT ȘTERGE DIN NOTIFICĂRI O PERSOANĂ DE CONTACT SAU O 

APLICAȚIE?  
o Dacă nu doriți să primiți notificări de la toată lumea, selectați Favorites 

(Favorite) în aplicație. Ștergeți apăsând pe minus în dreptul numelui 
respectiv.  

o Puteți porni și opri oricând notificările de la fiecare aplicație. 
 

o CE SĂ FAC DACĂ NU PRIMESC NOTIFICĂRI PE DISPOZITIV? 
o Verificați dacă bateria dispozitivului nu este descărcată și dacă dispozitivul 

este conectat corect la aplicație. Pentru ca notificările să funcționeze 
corect, aplicația trebuie să ruleze în fundal. Dacă problema continuă, 
puteți anula și repeta asocierea dispozitivului cu telefonul. Dacă purtați alt 
dispozitiv smartwatch care primește notificări (de ex. Apple Watch, Pebble 
etc.), uneori notificările nu ajung la niciunul din dispozitive, iar în unele 
cazuri ajung doar la unul din dispozitive, nu și la celălalt. 

o Utilizatori de iPhone: Accesați setările telefonului și atingeți Notifications 
(Notificări). Defilați în jos la Messages (Mesaje), apoi defilați în jos la 
Options (Opțiuni). Când atingeți Show Previews (Previzualizare), alegeți 
Always (Întotdeauna) sau When Unlocked (Când este deblocat). Dacă 
selectați Never (Niciodată), iPhone-ul nu va trimite mesajele către un 
dispozitiv asociat.  
 

o CE FAC DACĂ NU PRIMESC NOTIFICĂRILE? 
o Verificați dacă aplicația de la care ați selectat să primiți notificări are 

setările configurate pentru afișarea notificărilor pe ecranul de blocare al 
telefonului. În funcție de aceasta sunt selectate notificările care ajung la 
dispozitiv. 



 

SETĂRILE CONTULUI ŞI DISPOZITIVULUI 
 

o CUM POT ACCESA MENIUL SETĂRI? 
o Atingeți Profile (Profil) în colțul din dreapta jos al aplicației. Aici găsiți toate 

setările personale, ale aplicației și ale dispozitivului.  
o Pentru aceesarea setărilor pe ceas, apăsați și țineți apăsat butonul din 

mijlocul cadranului principal. Din setările ceasului puteți porni și opri 
alertele de notificare, verifica încărcarea bateriei și suna telefonul.  

 
o CUM ÎMI POT EDITA PROFILUL?  

o Atingeți Profile (Profil) în colțul din dreapta jos al aplicației. Atingeți 
pictograma creion din colțul din dreapta sus pentru a edita datele dv. 
personale. Puteţi modifica următoarele: 

● Prenumele sau numele 
● Înălțimea sau greutatea 
● Sexul 

 
o CUM ÎMI POT ȘTERGE CONTUL? 

o Pentru a vă șterge contul, atingeți avatarul profilului din colțul din dreapta 
sus al aplicației. Defilați la partea de jos a ecranului şi apăsaţi Delete 
Account (Ștergere cont).  
 

o CUM POT SCHIMBA LIMBA APLICAȚIEI?   
o Limba aplicației este selectată automat în funcție de limba setată la 

telefon. Dacă aplicația nu este tradusă în limba telefonului, limba implicită 
este engleza. 
 

 

CONFIDENȚIALITATE 
 

o CUM SUNT UTILIZATE DATELE MELE PERSONALE? 
o Consultați politica de confidențialitate a aplicației în Profile (Profil). Atingeți 

Profile (Profil) în colțul din dreapta jos al aplicației. Defilați în jos, apoi 
atingeți About (Despre) în meniul Settings (Setări).  

 
o CE GARANȚIE ARE SMARTWATCH-UL HIBRID HR? 

o Smartwatch-ul hibrid HR are o garanţie limitată de 2 ani. Pentru detalii 
suplimentare, citiți broșura de garanție din cutie sau online. 

o Opțiunile de service disponibile depind de țara în care se solicită serviciul 
și pot fi limitate la țara de vânzare inițială. Pentru informații suplimentare, 
accesați services.fossilgroup.com. 
 

o CE FAC DACĂ AM ALTE ÎNTREBĂRI, LA CARE NU EXISTĂ RĂSPUNS 
AICI? 

o Atingeți Profile (Profil) în colțul din dreapta jos al aplicației. Defilați în jos, 



apoi atingeți Help (Ajutor) în meniul Settings (Setări) pentru a afla cum 
puteți contacta echipa Asistență clienți.  

 

 

 


