
Uživatelé telefonů s operačním systémem Android mohou
aplikaci TEFITI vyhledat v obchodě Google Play a stáhnout si ji.
uživatelé iOS si ji mohou stáhnout z obchodu AppStore.
Otevřete aplikaci "TEFITI" -> Nastavení -> Bluetooth ->
Vyhledejte "Smart Device" a připojte se.
Pokud je ikona Bluetooth na hodinkách modrá, znamená to, že
připojení existuje, zatímco červená znamená, že připojení
neexistuje.
Zařízení je kompatibilní s následujícími zařízeními:
iOS 9.0 a vyšší a Android 4.4 a vyšší. Chcete-li používat funkci
GPS, potřebujete zařízení se systémem Android 6.0. Před
prvním použitím je nutné připojit hodinky Watch k aplikaci. Po
připojení hodinek se automaticky synchronizuje čas. Po
spuštění aplikace je třeba nakonfigurovat osobní údaje.

AKTIVACE 

ZAPNUTO/VYPNUTO
Hodiny spustíte stisknutím a podržením bočního tlačítka po dobu
3 sekund.
Chcete-li hodiny vypnout, stiskněte a podržte boční tlačítko po
dobu 3 sekund.

POKYNY K NAKLÁDÁNÍ
Nabíjejte hodinky pomocí nabíječky, která je součástí sady.
Hodinky se během nabíjení automaticky spustí.

HLAVNÍ OBRAZOVKA
Na výběr máte ze 6 ovladačů, které si můžete libovolně nastavit.

FUNKCE
1. Zobrazí se domovská obrazovka: Úroveň nabití baterie, datum
a čas (datum a čas jsou synchronizovány, pokud jsou připojeny
ke smartphonu přes Bluetooth) a kroky.
2. Krokoměr. Krokoměr je aktivován po dobu 24 hodin. O půlnoci
se data uloží a vynulují pro přepočet.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

3. Počítadlo spálených kalorií.
4. Ujetá vzdálenost.
5. Zadejte rozhraní srdečního tepu a spusťte měření. Měření
tepové frekvence je dynamické a po opuštění rozhraní se zastaví;
funkce měření tepové frekvence je určena pouze pro
každodenní trénink, nikoli pro lékařské účely.
6. Měření krevního tlaku: přejděte do nabídky Krevní tlak a
proveďte jedno měření krevního tlaku (data se v aplikaci ukládají
v reálném čase).
7. Měření kyslíku v krvi: Vstupte do nabídky kyslíku v krvi a
proveďte jedno měření kyslíku v krvi. (Data jsou v aplikaci
ukládána v reálném čase).
8. Sledování kvality spánku: každodenní měření kvality spánku.
9. sportovní režimy: Stisknutím a podržením tlačítka přejdete do
funkce. K dispozici je 7 sportovních režimů.

1. Vybitá baterie: Pokud je baterie vybitá, okamžitě zařízení
nabijte, abyste zachovali její životnost.
2. Nabíjení: Během nabíjení hodinky nepoužívejte.
3. Okolní teplota vyšší než 50 °C během nabíjení může
způsobit přehřátí, deformaci a spálení zařízení.

2. Poznámky k vodotěsnosti (i když se jedná o vodotěsné
hodinky): Dávejte pozor na následující metody, protože
ovlivňují odolnost proti vodě.
-Nenoste hodinky pod sprchou.

4. Neplavte, nepotápějte se ani nepoužívejte zařízení pod
vodou.
5. Přístroj je napájen z vestavěné baterie a uživatel jej nesmí
rozebírat.
6. Vyvarujte se kontaktu s očima a pokožkou v případě, že
se baterie rozbije a vyteče.

1.Bezpečnost:
-Hodinky a řemínek čistěte měkkým hadříkem (použijte
čistou vodu nebo mořskou vodu).
- Ujistěte se, že je čočka hodinek pro měření srdečního
tepu blízko vaší pokožky.
- teplota kůže na zápěstí je příliš nízká v důsledku počasí,
což ovlivňuje monitorování srdečního tepu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

-Nenoste hodinky ve vyhřívaném bazénu, sauně nebo jiném
prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
-Nenoste hodinky při mytí rukou nebo obličeje nebo při
jakékoli činnosti, při které se používá mýdlo nebo čisticí
prostředek.
-Po ponoření do moře je třeba hodinky očistit od soli a nečistot.

Záruční servis:
1. Při běžném používání výrobků, pokud výrobek nemá
mechanické poškození a nebyl způsoben nesprávným
používáním, mají spotřebitelé nárok na bezplatný záruční servis
po dobu 24 měsíců od data nákupu.
2. Spotřebitelé nemají nárok na záruční servis, pokud:
A. Škody si způsobili sami,
B. uplynula záruční doba,
C. nepoužívali výrobek v souladu s návodem k použití a údržbě,
D. výrobky byly rozebrány, opraveny nebo ponořeny do vody.

ZÁRUKA

Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod k použití.
Doporučujeme používat pouze originální baterii, nabíječku a
příslušenství dodané v sadě se zařízením.
Výrobce ani distributor neodpovídají za použití příslušenství
třetích stran.
(Funkce uvedené v této příručce se mohou u jednotlivých
modelů mírně lišit, protože příručka je obecným popisem
hodinek Smartwatch a některé modely se mohou lišit od
standardních).
Před prvním použitím je nutné zařízení nabíjet alespoň 2
hodiny.
Před použitím zařízení je nutné stáhnout a nainstalovat
aplikaci a přijmout všechna oprávnění,
jinak nebudou k dispozici všechny funkce.
Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu této
příručky.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME VÁM
ZA ZAKOUPENÍ 

NAŠEHO PRODUKTU!
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