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1.Nízká úroveň nabití baterie:
V případě nízké úrovně nabití baterie okamžitě nabijte
zařízení, abyste ochránili životnost baterie.
2.Přistání:
Během nabíjení hodinky nepoužívejte.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Prosím, nenoste hodinky ve sprchovém koutě.
- Nenoste hodinky ve vyhřívaném bazénu, sauně nebo
jiném prostředí s vysokou teplotou / vlhkostí.

1.Ochrana:
- čistěte hodinky měkkým hadříkem, aby hodinky a
řemínek držely
čisté. (použijte čistou vodu nebo mořskou vodu)
- ujistěte se, že čočka pro měření srdeční frekvence na
hodinkách je blízko vaší pokožky
- teplota kůže na zápěstí je příliš nízká kvůli počasí, které
bude ovládat tep.
2. Poznámky k voděodolnosti (i když se jedná o vodotěsné
hodinky):
věnujte pozornost následujícím metodám, protože zhoršují
hydroizolaci.

DŮLEŽITÁ INFORMACE
Záruční servis:
1. Při běžném používání produktů, pokud produkt nemá
mechanické poškození a nebyl způsoben nesprávným
používáním, mohou spotřebitelé po dobu 24 měsíců od
data nákupu využít bezplatného záručního servisu.
2. Spotřebitelé nemohou využít záruky, pokud:
A. škodu způsobili sami,
B. vypršela záruční doba,
C. nepoužili výrobek v souladu s návodem k použití a
údržbě,
D. výrobky byly rozebrány, opraveny svépomocí nebo
ponořeny do vody.

ZÁRUKA

Materiál těla: ekologický plast
Materiál řemínku: silikon
Bluetooth: Bluetooth 4.2 
Velikost obrazovky: 1,14 palce
Řešení: 135 * 240 
Kapacita baterie: 90 MAH 
APP:  Wearfit 2.0 
Kompatibilita: IOS8.4 lub novější/ Android 4.4 lub novější
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První měření EKG by mělo být provedeno
prostřednictvím aplikace. Během měření si musíte zakrýt
prst celým prstem a držet stříbrnou destičku (dotykový
panel) na hodinkách. Měření trvá asi 30 sekund, během
této doby se doporučuje zůstat v klidu.
Každé další měření lze provést pomocí pásma, výsledek
se zobrazí v aplikaci. V případě chybného výsledku je
třeba měření několikrát opakovat.

EKG

3.Teplota okolí při nabíjení výše
50 stupňů Celsia může vést k přehřátí, deformaci a spálení
zařízení.
4.Neplavte, nepotápějte se ani neobsluhujte zařízení pod
vodou.

NAKLÁDÁNÍ

Chcete-li hodinky nabít, sejměte řemínek. Je tam USB
vstup, který lze následně připojit k nabíječce, notebooku
nebo počítači. Poznámka Pokud hodinky nezobrazují
zprávu o nabíjení, vložte hodinky vzhůru nohama.

5.Zařízení používá vestavěnou baterii a je zakázáno jej
sami rozebírat.
6.V případě prasknutí a vytečení baterie se vyhněte
kontaktu s očima a pokožkou.

- Nenoste hodinky při mytí rukou nebo obličeje nebo při
práci, kde používáme mýdlo nebo čisticí prostředek.
- Po ponoření do moře omyjte z hodinek veškerou sůl
nebo nečistoty.

Před použitím si prosím pozorně přečtěte celý
návod. Doporučuje se používat pouze originální
baterii, nabíječku a příslušenství, které jsou součástí
sady se zařízením. Výrobce ani distributor nenese
odpovědnost za použití příslušenství třetích stran.
(Funkce uvedené v tomto návodu se mohou mezi
modely mírně lišit, protože návod je obecným
popisem chytrých hodinek, některé modely se
mohou lišit od standardu).
Před prvním použitím by mělo být zařízení nabíjeno
alespoň 2 hodiny.
Stáhněte a nainstalujte aplikaci. Během instalace
musíte souhlasit s přístupem k oznámením. V
opačném případě nebudou k dispozici všechny
funkce.
Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu
tohoto návodu.

Kalorie: Automaticky zaznamenává vaši denní spotřebu
kalorií
Vzdálenost: Automaticky zaznamenává denní ujetou
vzdálenost.

Měření tepové frekvence: změřte si tep každou hodinu
(nastavte v aplikaci: záložka tep v sekvenci, v reálném
čase) nebo si tep měřte ručně. Stisknutím a podržením
dotykové podložky pod obrazovkou vstoupíte do rozhraní
tepové frekvence.

Měření krevního tlaku: měří krevní tlak každou hodinu
(nastaveno z aplikační úrovně: záložka krevního tlaku
postupně, v reálném čase) nebo měří tlak ručně.
Stisknutím a podržením dotykové podložky spustíte
měření krevního tlaku

Vyhledejte „Wearfit2.0“ v obchodě Android nebo v
obchodě s aplikacemi, stáhněte si jej a nainstalujte.
Poté se přihlaste / zaregistrujte a poté vyhledejte
pásmo z úrovně aplikace: moje, správa zařízení,
připojení (při hledání musí být zapnuto Bluetooth)
Z aplikační úrovně můžete zkontrolovat záznam
týdne zdraví, který je v levém horním rohu na
domovské stránce. V pravém horním rohu však
můžeme provést několik měření najednou.
V aplikaci můžeme také měnit jednotky. Postupně
zadáme: moje, osobní údaje, poté změníme údaje o
jednotce a poté klikneme na uložit, což je v pravém
horním rohu

Možnost změníte krátkým stisknutím a poté dlouhým
stisknutím potvrdíte. Pro úplné ukončení sportovního
režimu procházejte danou funkcí krátkým stisknutím,
dokud neuvidíte šipku zpět. a poté podržte dotykový panel.

Počasí: Počasí v reálném čase bude synchronizováno s
daty zařízení a zobrazeno na rozhraní zobrazení času.
Pásmo musí být připojeno k aplikaci a musí být zapnuta
funkce GPS zařízení.

Více: stopky (stisknutím a podržením vstoupíte nebo
odejdete, stisknutím spustíte nebo pozastavíte),
najít můj telefon (stisknutím a podržením vyhledáte a
stisknutím zastavíte)

Stisknutím a podržením hudby vypnete (krátkým dotykem
postupně změňte funkci zapnutí/vypnutí, rolování,
ukončení)

Jiné: Zvednutím ruky probudíte obrazovku

1. Nabijte hodinky. (doba nabíjení pásma od 2 hodin do
2,5)
2. Nainstalujte do smartphonu speciální aplikaci pro
vybraný model chytrých hodinek (datum, čas a jazyk se
nastaví po synchronizaci hodinek s aplikací)
3. Zapněte na svém telefonu Bluetooth (v této fázi hodinky
nehledejte).

Měření kyslíku v krvi: měřte kyslík v krvi každou hodinu
(nastavuje se v aplikaci saturace, v reálném čase v
sekvenci) nebo měřte hladinu kyslíku v krvi ručně.
Stisknutím a podržením dotykové podložky vstoupíte do
rozhraní měření kyslíku v krvi.

Měření odporu: Aktuální stav imunity lze změřit jednou
aplikací (postupně jednou záložkou úsilí) nebo přidržením
na hodinkách.
 
Rozhraní informací o kvalitě spánku: měří kvalitu spánku
automaticky každý den.

Upozornění: Zapněte upozornění v aplikaci. Náramek vás
bude upozorňovat na notifikace, příchozí hovory a textové
zprávy.

Tréninkový režim: dlouze stiskněte rozhraní tréninkového
režimu pro vstup.
Běh, horolezectví a cyklistika jsou vestavěny. Stisknutím a
podržením obrazovky spustíte záznam času cvičení a
spálených kalorií. Poté stiskněte pro pozastavení. Po této
akci se objeví nabídka, ve které si můžeme vybrat z
zastavení, ukončení, návratu.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME 
ZA NÁKUP NAŠEHO PRODUKTU!

VLASTNOSTI APLIKACE

Vyhledejte „Wearfit2.0“ v Android Store nebo App Store,
stáhněte si jej a nainstalujte. Poté si vytvořte účet nebo se
přihlaste. Poté na aplikační úrovni vyhledejte pásmo.
(Bluetooth musí být při vyhledávání zapnuté)

DŮLEŽITÉ
 

FUNKCE
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4. Otevřete nainstalovanou aplikaci a vyhledejte chytré
hodinky na úrovni aplikace.
5. Po úspěšném hledání propojte chytré hodinky s
telefonem. Ujistěte se, že aplikace má přístup ke všem
oznámením.


