
APLIKÁCIE
Stiahnite si do telefónu aplikáciu FitCloudPro. To možno
vykonať dvoma spôsobmi:
1. Naskenujte QR kód hodiniek.
2. Vyhľadajte v Obchode Play alebo v aplikácii Apps Story a
nainštalujte ju.
Po nainštalovaní aplikácie zapnite Bluetooth a otvorte aplikáciu
FitCloudPro. Povolenie oznámení a ďalších povolení, ktoré
aplikácia vyžaduje. Zaregistrujte sa, vyplňte svoje osobné údaje.
Stlačte tlačidlo "Pridať zariadenie", vyhľadajte zariadenie "L15"
(pred párovaním zapnite GPS na smartfóne) a stlačte tlačidlo
pripojiť.

POKYNY NA NABÍJANIE
Pred prvým použitím hodinky úplne nabite. Po načítaní sa
automaticky spustí. Zarovnajte nabíjaciu hlavu a pripojte
magnetický nasávací nabíjací port, kým sa na obrazovke
hodiniek nezobrazí ikona nabíjania (nepretržité nabíjanie 2
hodiny).

FUNKCIE
 1. Krokomer: táto funkcia počíta vaše denné kroky, spálené

kalórie a prejdenú vzdialenosť.
2.Monitor spánku: Inteligentné hodinky začnú automaticky
merať kvalitu vášho spánku od 22:00 do 8:00. V aplikácii bude k
dispozícii podrobná správa o kvalite vášho spánku.

MIERKY
1. Nízka úroveň nabitia batérie: V prípade nízkej úrovne nabitia
batérie by ste mali zariadenie okamžite nabiť, aby ste ochránili
životnosť batérie.
2. Nabíjanie: Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.
3. Okolitá teplota nad 50 °C počas nabíjania môže viesť k
prehriatiu, deformácii a spáleniu zariadenia.
4. Neplavte, nepotápajte sa ani nepoužívajte zariadenie pod
vodou.

5.Zariadenie používa zabudovanú batériu a je zakázané ho
samostatne rozoberať.
6. V prípade prasknutia a vytečenia batérie zabráňte kontaktu s
očami a pokožkou.

1.Zabezpečenie:
-Hodinky a remienok čistite mäkkou handričkou (použite čistú
vodu alebo morskú vodu).
- Uistite sa, že je šošovka srdcovej frekvencie na hodinkách
blízko vašej pokožky
- teplota pokožky na zápästí je príliš nízka v dôsledku počasia, čo
ovplyvňuje kontrolu srdcovej frekvencie.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Záručný servis:
1. Pri bežnom používaní výrobkov, pokiaľ výrobok nemá
mechanické poškodenie a nebol spôsobený nesprávnym
používaním,
24 mesiacov od dátumu nákupu môžu spotrebitelia využiť
bezplatný záručný servis.
2: Spotrebitelia nemôžu využiť záruku, ak:
A. škodu si spôsobili sami,
B. uplynula záručná doba,
C. nepoužívali výrobok v súlade s návodom na použitie a
údržbu,
D. výrobky boli rozobrané, samočinne opravené alebo
ponorené do vody.

2.Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o vodotesné
hodinky):
Dávajte pozor na nasledujúce metódy, pretože zhoršujú
hydroizoláciu.
-Nenoste hodinky v sprche.

ZÁRUKA

3. Zdravie: Meranie srdcovej frekvencie: pred spustením merania
počkajte 2 sekundy. Meranie sa vykonáva skenovaním pokožky
zeleným optickým svetlom. Posunutím doprava alebo doľava
dokončíte meranie. Normy pre výsledky merania srdcovej
frekvencie sú 60-90 úderov za minútu. Profesionálni športovci
môžu biť menej ako 60 úderov za minútu. Pri intenzívnom
cvičení však môže meranie dosiahnuť až 200 úderov za minútu.
4. Krvný tlak: Počas merania majte ruky v rovine. Čas merania je
približne 48 sekúnd. Majte na pamäti, že starší ľudia majú vyšší
krvný tlak ako mladší. Naopak, ženy majú nižší krvný tlak ako
muži.
5. SP02H je percento kyslíka v krvi.
Norma je 94-99 %.
6. EKG: Po pripojení snímača EKG potrebujeme na dokončenie
merania približne 30 sekúnd. Po dokončení merania sa zobrazí
"ToApp". Meranie EKG sa uloží v aplikácii, ktorú môžete zdieľať s
ostatnými na porovnanie.
7. Športové režimy: Môžete si vybrať z 9 športových režimov:
chôdza, beh, bicyklovanie, lezenie, plávanie, joga, stolný tenis,
bedminton, volejbal, švihadlo. Po výbere aktivity na ňu kliknite a
začnite cvičiť. 

-Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune alebo v inom
prostredí s vysokou teplotou/vlhkosťou.
-Nenosiť hodinky pri umývaní rúk alebo tváre, pri práci, kde sa
používa mydlo alebo čistiaci prostriedok.
-Po ponorení do mora nezabudnite z hodiniek zmyť všetku soľ
alebo nečistoty.
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- Potiahnutím nahor získate prístup k prichádzajúcim správam
- Potiahnutím doľava získate prístup k funkciám vrátane
krokomeru, sledovania a športových režimov
- Potiahnutím doprava získate prístup k ďalším funkciám vrátane
stopiek, jazyka, vypnutia zariadenia.

 Počas aktivity si môžete urobiť prestávku a potom pokračovať. V
závislosti od aktivity sa zaznamenáva srdcová frekvencia,
spálené kalórie a prejdené kalórie.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME
VÁM ZA NÁKUP NÁŠHO

PRODUKTU!
Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na
použitie. Odporúča sa používať iba originálnu batériu,
nabíjačku a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou súpravy
so zariadením. Výrobca ani distribútor nenesú
zodpovednosť za používanie príslušenstva tretích
strán. (Funkcie zobrazené v tejto príručke sa môžu v
jednotlivých modeloch mierne líšiť, pretože príručka je
všeobecným popisom inteligentných hodiniek,
niektoré modely sa môžu líšiť od štandardných).
Zariadenie sa musí pred prvým použitím nabíjať aspoň
2 hodiny. Pred použitím zariadenia si musíte stiahnuť
aplikáciu, nainštalovať ju a prijať všetky povolenia, inak
nebudú k dispozícii všetky funkcie.
Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť obsah tejto
príručky.

SK

TLAČ
Horné tlačidlo slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia. Ak
chcete zapnúť/vypnúť inteligentné hodinky, podržte
tlačidlo 3 sekundy. Spodné tlačidlo zapína/vypína
baterku. Dotknite sa pokynov na hlavnej obrazovke:
- Potiahnutím nadol získate prístup k informáciám o
modeli hodiniek, QR kóde, úrovni jasu, stave batérie a o
tom, či je zariadenie správne pripojené k telefónu.


