
Používatelia telefónov so systémom Android si môžu aplikáciu
stiahnuť vyhľadaním "TEFITI" v obchode Google Play.
Používatelia systému iOS si môžu aplikáciu stiahnuť z obchodu
AppStore.
Otvorte aplikáciu "TEFITI" -> Nastavenia -> Bluetooth ->
Vyhľadajte "Smart Device" a pripojte sa.

Ak je ikona Bluetooth na hodinkách modrá, znamená to, že
existuje pripojenie, zatiaľ čo červená znamená, že pripojenie
neexistuje.
Zariadenie je kompatibilné s týmito zariadeniami:
iOS 9.0 a vyššia a Android 4.4 a vyššia. Ak chcete používať
funkciu GPS, potrebujete zariadenie so systémom Android 6.0.
Pred prvým použitím musíte hodinky Watch pripojiť k aplikácii.
Po pripojení hodiniek sa automaticky synchronizuje čas. Po
spustení aplikácie musíte nakonfigurovať svoje osobné údaje.

AKTIVÁCIA 

ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ
Ak chcete spustiť hodiny, stlačte a podržte bočné tlačidlo na 3
sekundy.
Ak chcete vypnúť hodiny, tiež stlačte a podržte bočné tlačidlo na
3 sekundy.

POKYNY NA NAKLADANIE
Nabíjajte hodinky pomocou nabíjačky, ktorá je súčasťou súpravy.
Hodinky sa počas nabíjania automaticky spustia.

HLAVNÁ OBRAZOVKA
Na výber máte 6 ovládačov, ktoré si môžete ľubovoľne nastaviť.

FUNKCIE
1. Zobrazí sa domovská obrazovka: Úroveň nabitia batérie,
dátum a čas (dátum a čas sa synchronizujú, ak je smartfón
pripojený cez Bluetooth) a kroky.
2. Krokomer. Krokomer je aktivovaný na 24 hodín. O polnoci sa
údaje uložia a vynulujú na hodnotu 0, aby sa mohli prepočítať.

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

3. Počítadlo spálených kalórií.
4. Prejdená vzdialenosť.
5. Zadajte rozhranie srdcovej frekvencie a spustite meranie.
Meranie srdcovej frekvencie je dynamické a po opustení
rozhrania sa zastaví; funkcia merania srdcovej frekvencie je
určená len na každodenný tréning a nie na lekárske účely.
6. Meranie krvného tlaku: Prejdite do ponuky Krvný tlak a
vykonajte jedno meranie krvného tlaku (údaje sa v aplikácii
ukladajú v reálnom čase).
7. Meranie kyslíka v krvi: vstúpte do ponuky kyslíka v krvi a
vykonajte jedno meranie kyslíka v krvi. (Údaje sa v aplikácii
ukladajú v reálnom čase).
8. Monitorovanie kvality spánku: denné meranie kvality spánku.
9. športové režimy: stlačením a podržaním otvorte funkciu. K
dispozícii je 7 športových režimov.

1. Slabá batéria: Ak je batéria vybitá, zariadenie okamžite
nabite, aby ste zachovali jej životnosť.
2. Nabíjanie: Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.
3. Okolitá teplota nad 50 °C počas nabíjania môže spôsobiť
prehriatie, deformáciu a spálenie zariadenia.

2. Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o vodotesné
hodinky):
Pri nasledujúcich metódach buďte opatrní, pretože ovplyvňujú
odolnosť voči vode.
-Nenoste hodinky pod sprchou.

4. Neplavte, nepotápajte sa ani nepoužívajte zariadenia
pod vodou.
5. Zariadenie funguje na zabudovanú batériu a používateľ
ho nesmie rozoberať.
6. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou v prípade, že sa
batéria poškodí a vytečie.

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

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

-Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune alebo v inom
prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
-Nenoste hodinky počas umývania rúk alebo tváre, ani počas
vykonávania akejkoľvek činnosti, pri ktorej sa používa mydlo
alebo čistiaci prostriedok.
-Po ponorení do mora by sa hodinky mali očistiť od soli a
nečistôt.

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

ZÁRUKA

Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie.
Odporúča sa používať iba originálnu batériu, nabíjačku a
príslušenstvo dodané v súprave so zariadením.
Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za používanie
príslušenstva tretích strán.
(Funkcie uvedené v tejto príručke sa môžu v jednotlivých
modeloch mierne líšiť, pretože príručka je všeobecným opisom
hodiniek SmartWatch a niektoré modely sa môžu líšiť od
štandardných).
Zariadenie sa musí pred prvým použitím nabíjať aspoň 2 hodiny.
Pred používaním zariadenia si musíte stiahnuť a nainštalovať
aplikáciu a prijať všetky povolenia,
inak nebudú k dispozícii všetky funkcie.
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto príručky.
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