
Aplikáciu je možné nainštalovať dvoma spôsobmi:
1. V ponuke inteligentných hodiniek vyberte ikonu "Rýchla
odpoveď" a pomocou aplikácie na skenovanie QR kódu
naskenujte kód z hodiniek. Po rozpoznaní kódu telefón
požiada o povolenie nainštalovať vyhradený softvér.

    

Údaje zaznamenané počas dňa sa zo zariadenia vymažú
každý deň o 00:00.

3. Monitor srdcovej frekvencie.
Dlhým stlačením ikony na displeji aktivujete funkciu
monitora srdcového tepu.

Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie.
Odporúčame používať iba originálnu batériu, nabíjačku a
príslušenstvo dodané so zariadením.
Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za používanie
príslušenstva tretích strán.
(Funkcie uvedené v tejto príručke sa môžu v jednotlivých
modeloch mierne líšiť, keďže príručka je všeobecným
popisom inteligentných hodiniek, niektoré modely sa môžu
od štandardných líšiť).
Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť obsah tejto príručky.

1. Stiahnite si aplikáciu F Fit
Ak chcete synchronizovať inteligentné hodinky so
smartfónom, musíte najprv nainštalovať aplikáciu.

ÚVODNÁ STRÁNKA
AKTIVÁCIA 

Spustite aplikáciu, vyhľadajte zoznam dostupných
zariadení, vyberte svoje inteligentné hodinky a pripojte ich. 
Potom zapnite Bluetooth na smartfóne a inteligentných
hodinkách (uistite sa, že sú obe zariadenia viditeľné pre
externé zariadenia). Po dokončení párovania a
synchronizácie sú hodinky pripravené na používanie.

2. Krokomer, počítadlo kalórií, prejdená vzdialenosť.
Po zapnutí zariadenia sa automaticky aktivujú funkcie ako
krokomer, počítadlo kalórií a prejdená vzdialenosť. Údaje
sa zobrazujú v reálnom čase.
Po postupnom spárovaní zariadenia s aplikáciou
Bluetooth sa športové funkcie synchronizujú v aktuálnom
čase. Údaje zo zariadenia sa budú odosielať do aplikácie
inteligentných hodiniek za predpokladu, že je na oboch
zariadeniach aktivovaná funkcia Bluetooth.

1. Výber témy.
Dlhým stlačením dotykového tlačidla v rozhraní vyberte
tému. Ak chcete zadať témy, krátko sa dotknite
obrazovky a mali by ste vidieť, z čoho si môžete vybrať.
Ak sa rozhodnete pre nejakú tému, budete ju musieť
udržať dlhšie. 

FUNKCIE

2. Stiahnite si ju z oficiálneho obchodu Google Play. Ak
to chcete urobiť, prihláste sa do obchodu Google Store a
vyhľadajte aplikáciu "F Fit". Potom ho nainštalujte.
Pred stiahnutím aplikácie skontrolujte, aký operačný
systém používa váš smartfón.
Kompatibilita so systémami iOS 9.0 a novšími a Android
5.0 a novšími

PREPOJENIE ZARIADENÍ

NASTAVENÍ NÁRAMKU

Zdvihnite páky pomocou tenkého nástroja z príslušnej
strany, pričom dávajte pozor, aby ste neohli žiadne časti.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, 
ĎAKUJEME, ŽE STE SI ZAKÚPILI 

NÁŠ PRODUKT!

Poloha spony v sedle je zarovnána s drážkou na opačné
straně popruhu.

Pred prvým použitím inteligentné hodinky nabite.

Síťovaný náramek je velmi dobrým řešením, protože
umožňuje, abyste si obvod náramku sami přizpůsobili
svému zápěstí.

Před prvním použitím chytré hodinky plně nabijte. Po
nabití se dotkněte displeje na 3 sekundy a zařízení se
zapne, tj. zobrazí se domovská obrazovka.

Stlačením a podržaním rozhrania srdcovej frekvencie
alebo krátkym stlačením tlačidla sa vrátite do hlavnej
ponuky. História meraní sa zobrazuje na hlavnom
rozhraní srdcovej frekvencie.
Zariadenie by sa malo počas monitorovania srdcovej
frekvencie nosiť pevne na zápästí.

4. Monitorovanie spánku.
Predvolený čas, kedy zariadenie monitoruje spánok, je od
22:00 do 8:00.

ŠPORTOVÉ REŽIMY

Ak nosíte pomôcku na spanie, môžete si ráno skontrolovať, ako
dlho ste v noci spali.

- Beh,
- chôdza, 
- lezenie, 

- bicyklovanie, 
- plávanie, 
- stolný tenis

Ak chcete začať cvičenie, podržte dotykové tlačidlo, kým
nezačne vibrovať. Pri spustení tréningu sa zobrazí dátum,
počet krokov a srdcová frekvencia.

STOPER
Stopky se spustí dlouhým stisknutím dotykového tlačítka na
rozhraní stopek. Jediným dotykem spustíte a zastavíte
časovač. 

FUNKCIA PRIPOMENUTIA
 UPOZORNENIE

1. Zapnite aplikáciu, ktorá vám pripomenie predtým
naplánovanú udalosť. Zobrazí vám začiatok naplánovanej
udalosti a odošle vám informácie o tom, kedy by sa mala
skončiť.

-Prosím, nenoste hodinky v sprche.
-Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune alebo v
inom prostredí s vysokou teplotou a vlhkosťou.
-Nenoste hodinky, ak si umývate ruky alebo tvár alebo
vykonávate činnosti, pri ktorých sa používa mydlo alebo
čistiace prostriedky.
-Po ponorení do mora z hodiniek zmyte všetku soľ alebo
nečistoty.

Displej: 0,96" IPS                                Vodotesnosť: IP68

DŮLEŽITÉ INFORMACE

-Uistite sa, že je šošovka srdcovej frekvencie na hodinkách
blízko pokožky.
-teplota pokožky na zápästí je príliš nízka v dôsledku počasia,
čo ovplyvňuje kontrolu srdcovej frekvencie.

PARAMETRE

Nedodržanie týchto pokynov môže skrátiť životnosť batérie
alebo spôsobiť poškodenie zariadenia, požiar, chemické
popáleniny, únik elektrolytu alebo zranenie osôb.
-Nevystavujte prístroj zdrojom tepla alebo miestam s vysokou
teplotou.
-Nepoužívajte v extrémnych prostrediach
-Poraďte sa s miestnym oddelením pre likvidáciu odpadu v
súlade s miestnymi predpismi.

BATERIE (VAROVÁNÍ)

GARANCIA
Záručný servis:
1. Pri bežnom používaní výrobkov, ak výrobok nie je
poškodený neľudským zásahom, od dátumu nákupu,
spotrebitelia využívajú bezplatný záručný servis, mesiacov. 
2. jednu z nasledujúcich okolností, kedy spotrebiteľ nemôže
uplatniť práva a záujmy zo záruky:
A. poškodenie, ktoré si spôsobil sám
B. po uplynutí záručnej doby
C. nedodržanie pokynov na používanie, údržbu a
poškodenie výrobku
D. rozoberať, opravovať výrobky, ponárať do vody bez
povolenia,

Srdcová frekvencia: optická srdcová frekvencia
Bluetooth: 4.0
Senzor
Akcelerometer, analýza krokov, vyvolanie režimu
sedenia, vyvolanie režimu spánku
Batéria: 120 mAh
Systémová podpora: Android 5.0+, IOS 9.0+
Port: nabíjanie

Rozhraní stopek se ukončí dlouhým stisknutím
dotykového tlačítka.

Dlhým stlačením dotykového tlačidla sa pohyb zastaví a
zobrazia sa aktuálne tréningové údaje, kým jedným
stlačením sa športový režim vypne.

2. Upozornenia na prichádzajúce hovory. 
Číslo, z ktorého prichádza hovor, sa zobrazí na domovskej
obrazovke.

3. Upozornenia SMS.

4. Upozornenia z aplikácií sociálnych sietí, ako sú WeChat,
QQ, Facebook, Twitter atď.

 2.Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o vodotesné
hodinky):
 venujte pozornosť nasledujúcim metódam, pretože
oslabujú vodotesnosť.
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1.Ochrana:
-čistite hodinky mäkkou handričkou, aby boli hodinky a
remienok čisté (použite čistú vodu alebo morskú vodu).

SMARTWATCH PRE ŽENY
WKW10 

Návod na použitie


