
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 uvedené v tejto príručke sa môžu medzi
jednotlivými modelmi mierne líšiť, pretože
príručka je všeobecným opisom inteligentných
hodiniek, niektoré modely sa môžu líšiť od
štandardných).

Zariadenie by sa malo 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 na zmenu obsahu
tejto príručky.

1. Otvorte ovládací panel: potiahnite prstom po
obrazovke v hlavnom rozhraní zhora nadol.
2. Otvorenie správ/oznámení: Potiahnite prstom po
obrazovke v hlavnom rozhraní zdola nahor.
3. Otvorenie hlavnej ponuky: potiahnite prstom po
obrazovke cez ponuku hlavného rozhrania zľava
doprava (Poznámka: v iných rozhraniach sa potiahnutím
zľava doprava vrátite do predchádzajúceho rozhrania). 

 1. Šport:
* K dispozícii je 13 športových režimov (beh,
chôdza, bicyklovanie, lezenie, joga, skákanie, tenis,
baseball, basketbal, bedminton, futbal, rugby,
stolný tenis)
*Pri behu, chôdzi, lezení a iných športových
režimoch môžete kliknutím na obrazovku zobraziť
športové údaje (kroky, tempo, kalórie, vzdialenosť
a trvanie).

Poznámka: Ak je táto funkcia zapnutá, zvýši sa
spotreba energie a skráti sa životnosť batérie.
3. Spánok: hodinky budú sledovať stav vášho
spánku od 18:00 do 11:59 nasledujúceho dňa.
Poznámka: Údaje o spánku v hodinkách sa každý
deň o 18:00 vymažú, ale v aplikácii si môžete
skontrolovať svoje historické údaje o spánku.
4. Hudba: hodinky možno použiť na ovládanie
hudobného prehrávača mobilného telefónu,
možno ich použiť na prehrávanie, pozastavenie
alebo preskakovanie skladieb (sú kompatibilné len
so vstavaným hudobným prehrávačom mobilného
telefónu, nemusia byť kompatibilné s prehrávačom
tretej strany a na hodinkách nemožno nastaviť
hlasitosť).
5. Stopky: Hodinky je možné použiť na počítanie
času.
6.  Správa: Správa: Hodinky prijmú a zobrazí SMS /
správy / upozornenia zo sociálnych média z vášho
telefónu.
7. Nastavenia: Nastavenie: Hodinky môžete vypnúť
alebo resetovať a tiež skontrolovať informácie o
hodinkách a stiahnuť QR kód aplikácie.

APLIKÁCIE
1. Naskenujte QR kód na displeji hodiniek pomocou
mobilného telefónu (stiahnutie aplikácie:
Nastavenia->Aplikácie) a potom nainštalujte
aplikáciu Only Fit. V obchode s mobilnými
aplikáciami si môžete nainštalovať aj aplikáciu Only
Fit.
2. Po zapnutí funkcie Bluetooth a nainštalovaní
aplikácie otvorte a prihláste sa do aplikácie Only Fit,
potom na stránke zariadenia vyberte položku
(zariadenie G1 na pridanie) a pripojte sa k nemu.
3. Ak sa hodinky nepripoja k aplikácii, vyhľadajte
nastavenia na hodinkách a potom stlačte tlačidlo
"reset". Potom sa skúste k aplikácii pripojiť znova.
Dôležité: aby sa hodinky správne spárovali s
telefónom, musia byť pripojené priamo z úrovne
aplikácie s povoleným rozhraním Bluetooth, a nie v
nastaveniach telefónu.

Môžete si vybrať typ športu a zobraziť funkcie hodiniek,
ako sú: kontrola tepu, stav, spánok, stopky, správy,
nastavenia.
5. Stavové rozhranie: potiahnite prstom po obrazovke
sprava doľava a prečítajte si aktuálne namerané hodnoty
(napr. počet krokov, srdcový tep, kcal).
6. Zmena vzhľadu ciferníka hodiniek: stlačte a podržte
hlavnú obrazovku rozhrania na 3 sekundy a hodinky
zavibrujú; potom môžete potiahnutím doľava alebo
doprava vybrať ciferník hodiniek.
7. Zapnutie: zapnite ho stlačením a podržaním tlačidla
napájania na 5 sekúnd.
8. Rýchle pozastavenie/obnovenie športu: Stlačte
tlačidlo napájania.
9. Stlačením tlačidla napájania sa vráťte na domovskú
stránku. Ak sa nachádzate na druhej úrovni rozhrania,
vrátite sa na prvú úroveň).

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME 
VÁM ZA NÁKUP NÁŠHO VÝROBOK!

DOTYKOVÉ FUNKCIE FUNKCIE

*stav: kroky, vzdialenosť a kalórie sa budú
podrobne zaznamenávať a zobrazovať na
hodinkách každý deň.
2. Monitor srdcovej frekvencie: hodinky budú
nepretržite monitorovať vašu srdcovú frekvenciu
po dobu 24 hodín (najprv musíte zapnúť "Monitor
srdcovej frekvencie" v aplikácii APP), v aplikácii
APP si môžete prezerať aj historické údaje o
srdcovej frekvencii.
Poznámka: Ak je táto funkcia zapnutá, zvýši sa
spotreba energie a skráti sa životnosť batérie.
3. Spánok: hodinky budú sledovať stav vášho
spánku od 18:00 do 11:59 nasledujúceho dňa. 

1. Umiestnite hodinky na magnetickú nabíjačku a
uistite sa, že nabíjacie kontakty na zadnej strane
hodiniek sú úplne adsorbované na kovové
kontakty nabíjačky. Plné nabitie trvá približne 3,5
hodiny.
2. Pripojte nabíjací kábel k štandardnej nabíjačke
USB. Výstupné napätie je 5 V a výstupný prúd je 1
A. Ak sa hodinky po dlhšej dobe nepoužívania
nedajú zapnúť, pri ďalšom používaní utrite nabíjacie
kontakty nabíjacieho kábla, aby ste odstránili
zvyšky potu alebo vlhkosti.
Poznámka: (Ak hodinky nepoužívate často,
nabíjajte ich raz za mesiac).

NABÍJANIE
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Záručný servis:
1. Pri bežnom používaní výrobkov, pokiaľ výrobok
nevykazuje mechanické poškodenie spôsobené
nesprávnym používaním, môžu spotrebitelia
využiť bezplatný záručný servis počas 24
mesiacov od dátumu nákupu.
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, opravené
svojpomocne alebo ponorené do vody.-Prosím, nenoste hodinky v sprche.

-Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune
alebo v inom prostredí s vysokou
teplotou/vlhkosťou.
-Hodinky by sa nemali nosiť pri umývaní rúk alebo
tváre alebo pri práci s mydlom alebo čistiacim
prostriedkom.
-Po ponorení do mora nezabudnite z hodiniek
zmyť všetku soľ alebo nečistoty.

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

1.Nízka úroveň nabitia batérie:
V prípade nízkej úrovne nabitia batérie zariadenie
okamžite nabite, aby ste chránili životnosť batérie.
2.Nabíjanie: Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.
3. Teplota okolia pri nabíjaní nad 50 stupňov C
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 ju samostatne rozoberať.
6. V prípade prasknutia a vytečenia batérie
zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

PARAMETRE
Zobrazenie: Dotykový displej
Bluetooth: BT5.0
Povrchová úprava materiálu: zinková zliatina s
vákuovým povlakom
Materiál popruhu: Silikónová guma
Batéria : 340 mAh lítiový polymér
Batéria a výdrž batérie : Pohotovostný režim > 30
dní
Pracovný čas: 7 dní (všetky funkcie zapnuté)
Tlačidlo : Bočné tlačidlo napájania
Režim nabíjania : Magnetické nabíjanie
Vodotesnosť: stupeň vodotesnosti IP68
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