
Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod k použití.
Doporučujeme používat pouze originální baterii,
nabíječku a příslušenství dodávané 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 chytrých hodinek, některé
modely se mohou od standardu lišit).

Před prvním použitím zařízení nabíjejte nejméně 2
hodiny.
Před použitím zařízení je nutné stáhnout aplikaci,
nainstalovat ji a přijmout všechna oprávnění, jinak
nebudou k dispozici všechny funkce.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu této
příručky.

Tento produkt používá magnetické nabíjení.
Připojte nabíječku ke vstupu USB a k zadním nabíjecím
kontaktům zařízení. Po připojení se automaticky spustí
nabíjení a na obrazovce se objeví ikona nabíjení.
Plné nabití obvykle trvá 2 hodiny, zařízení je v
pohotovostním režimu až 30 dní, 5-7 dní v pracovním
režimu. Během nabíjení hodinky nepoužívejte.
Upozornění: Nepřipojujte magnetický nabíjecí kabel k
žádným 2 kontaktům současně s vodivým materiálem,
protože by to mohlo způsobit zkrat.

Po spuštění aplikace stiskněte „Zařízení“ (v dolním rohu).
Poté přejděte na „Zprávy Push“ a vyberte, jaká
upozornění chcete dostávat. Můžete si vybrat všechno.
Funkce „Příchozí hovor“ je dostupná, pro její aktivaci
vyberte tuto možnost v aplikaci. Když je tato funkce
zaškrtnuta, příchozí hovory na telefon budou viditelné na
hodinkách.
Nechybí ani funkce „SMS notifikace“, pro její spuštění
vyberte tuto možnost v aplikaci. Po kontrole hodinek
budou viditelné SMS zprávy odeslané na telefon.
Chcete-li zobrazit zprávy, potáhněte prstem doprava na
domovské obrazovce.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME, ŽE
JSTE SI ZAKOUPILI NÁŠ PRODUKT!

VYSVĚTLENÍ TLAČÍTEK

Aby bylo možné hodinky propojit s telefonem, je třeba si
stáhnout aplikaci „TFit“. To lze provést dvěma způsoby:
1. Telefon Android / iOS:
Abyste si mohli stáhnout "TFit", musíte naskenovat QR kód
2. Telefon Android: Vyhledejte a stáhněte si aplikaci
  „TFit“ z Google Play.
IOS telefon: Vyhledejte a stáhněte si aplikaci „TFit“ z Apps
Store

POKYNY K NABÍJENÍ APLIKACE OZNÁMENÍ

Po instalaci aplikace zapněte Bluetooth a aplikaci v
telefonu.
Potvrďte oznámení a další oprávnění, o která žádají.
Vyplňte své osobní údaje – přejděte na „Moje“ v pravém
dolním rohu.
Chcete-li hodinky připojit, klikněte v dolním rohu:
"Zařízení" a poté "Přidat zařízení". Telefon vyhledá
bluetooth zařízení a vybere správný model (L8,).

AKTUALIZACE APLIKACE
Aby bylo možné používat aktuální aplikace, musí být
pravidelně aktualizovány. Informace o aplikaci jsou
obsaženy v ikoně „Moje“ v pravém dolním rohu. Protokol
Bluetooth se u všech značek mobilních telefonů liší.
Někdy bude připojení Bluetooth mezi mobilním
telefonem a chytrými hodinkami nestabilní. V takovém
případě restartujte Bluetooth a zkuste se znovu připojit.
Pro hladký přenos dat je třeba provést některá nastavení
telefonu.

Fyzické tlačítko:

Fyzické tlačítko:
- Dlouhým stisknutím se zařízení zapne / vypne.
- Krátké stisknutí zapne / vypne hlavní obrazovku.
- Krátkým stisknutím vybrané funkce se vrátíte na hlavní
obrazovku.

Dotykové tlačítko:
- Přejetím prstem nahoru z hlavní obrazovky přejděte do
hlavní nabídky hodinek.
- Po výběru funkce spusťte operaci dotykem.
- Tuto funkci můžete ukončit přejetím prstem doprava.
- Z hlavní nabídky přejeďte prstem doprava pro vstup do
oznamovacího centra.
- V hlavní nabídce přejeďte prstem doleva a změřte
tepovou frekvenci.
- Přejetím prstem dolů z hlavní nabídky přejděte do
Nastavení.

- Jazyk / Čas / Datum: Synchronizuje datum, čas a
jazyk z telefonu,
když je připojeno Bluetooth. Data se aktualizují poté,
co se chytré hodinky úspěšně připojí k aplikaci.
- Hlavní rozhraní: Chcete-li změnit vzhled hlavní
obrazovky, podržte jej po dobu 2 sekund a poté
můžete vybrat číselník. Po provedení výběru jej
vyberte krátkým kliknutím.
Na výběr máme 4 ciferníky.
- Monitor spánku: Chytré hodinky se automaticky
zapnou
od 22:00 do 8:00 hod. Všechny podrobnosti o kvalitě
spánku
můžete zkontrolovat v aplikaci. Pokud jsou hodinky
propojeny s telefonem, údaje o kvalitě spánku se
automaticky uloží v aplikaci.
- Upozornění: všechna upozornění, jako je Facebook,
WhatsApp, SMS, E-mail atd. Pokud chcete zobrazovat
upozornění s obsahem, musíte v aplikacích telefonu
nakonfigurovat zobrazování podrobností funkce
upozornění Facebooku a WhatsApp. Na hodinkách
se zobrazí posledních 5 upozornění.

HLAVNÍ RYSY

1.Bezpečnostní:
-očistěte hodinky měkkým hadříkem, aby hodinky a řemínek
zůstaly 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 vlivem počasí, což
ovlivní kontrolu srdečního tepu.

Čím je člověk starší, tím je tlak vyšší. Další normy jsou také pro
děti a osoby trpící chronickými nemocemi,
- Okysličení krve: SP02H je procento kyslíku v krvi.
Norma je 94-99%. . Pro provedení měření zadejte ikonu v
menu O2. Po správném měření se výsledek objeví na
obrazovce.
- Srdeční frekvence: Počkejte 2 sekundy, než začne měření.
Měření se provádí skenováním kůže zeleným optickým
světlem. Pokud chcete měření zastavit, posuňte prstem
doprava nebo doleva. Normy pro výsledky měření srdeční
frekvence jsou 60-90 tepů za minutu. Profesionální sportovci
mohou mít méně než 60 tepů za minutu. Při intenzivním
cvičení však může být měření až 200 tepů za minutu.
- Sportovní režimy: Na výběr máte 7 sportovních režimů:
chůze, běh, jízda na kole, horolezectví, plavání, volejbal,
badminton.
Po výběru aktivity na ni klikněte a začněte trénovat. Během
aktivity si můžeme dát pauzu a pak pokračovat. V závislosti na
aktivitě se bude zaznamenávat srdeční frekvence, spálené
kalorie, ušlá vzdálenost, počet kroků a rychlost, jakou jsme se
pohybovali.
- Alarm: Prostřednictvím aplikace můžete nastavit více budíků.
- Stopky: Funkce stopek měří čas. Hodinky mají historii
posledních 20 měření.
- Časovač: Nastavte čas, který chcete odpočítávat. Po
dokončení odpočítávání hodinky zavibrují.

ZÁRUKA
Záruční servis
1.  Při běžném používání výrobků, pokud výrobek nemá
mechanické poškození a nebylo způsobeno nesprávným
používáním, 24 měsíců od data nákupu mohou spotřebitelé
využít bezplatný záruční servis.
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
ve vodě.
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Můžete si je přečíst a přejetím prstem si přečíst další zprávu.
Při hovoru nebo zprávě budou hodinky vibrovat. Vibrace při
hovoru můžete také vypnout stisknutím fyzického tlačítka.
- Stavový řádek: Rozbaleno z domovské obrazovky
(přejetím dolů).
Zobrazí se stav připojení Bluetooth, informace o spotřebě
energie a nastavení jasu a také nastavení.
- Informace o aktivitě: Údaje zobrazené na hlavní obrazovce
- počet ušlých kroků, ušlá vzdálenost a počet spálených
kalorií během dne. Data budou uložena v aplikaci.
Počítadlo bude resetováno na 24:00.
- Dálkové ovládání hudby: Hudbu přehrávanou v telefonu
lze ovládat hodinkami. Po zapnutí hudby v telefonu vyberte
ikonu hudby v nabídce chytrých hodinek.
- Předpověď počasí: Počasí se synchronizuje s aplikací
hodinek. Telefon musí mít povolený systém GPS a místní
povětrnostní podmínky lze získat za normálních podmínek
sítě.
- EKG: Měření musí být provedeno v aplikaci. Po zadání
ikony na levé straně "HOME" zvolte "EKG - měření" a po
spuštění měření počkejte 60 sekund. Po dokončení měření
se zobrazí index zdraví.
- Krevní tlak: Během měření držte ruce ploché. Doba měření
je přibližně 48 sekund. Po správném měření se výsledek
objeví na obrazovce. Přijatá norma pro systolický krevní tlak
je 120 mm Hg a pro diastolický krevní tlak je 80 mm Hg. Je
však třeba mít na paměti, že tlak se během dne neustále
mění a mění se také s věkem. 

DŮLEŽITÁ INFORMACE

- Konfigurace jednotky: Najděte svůj telefon: dotkněte se
této funkce a telefon zazvoní.
- Bluetooth kamera: Chcete-li použít tuto možnost, musíte
odemknout telefon a vstoupit do aplikace, poté na
hodinkách najít funkci fotoaparátu a stisknout ji. Poté stačí
stisknout snímek fotoaparátu na hodinkách a snímek je
pořízen. Fotografie se uloží do alba v telefonu.
Sedavý způsob života, připomenutí vody: Pomocí aplikace
si můžete nastavit, jak často se máte hýbat nebo pít vodu.
Chcete-li provést nastavení, zadejte v aplikaci ikonu
"Zařízení" a vyberte "Nastavení funkce náramku"
- Jasná obrazovka, když zvednete zápěstí: Nastavte v
aplikaci „Zvednutím ruky rozjasníte obrazovku“ – dostupné
v „Nastavení funkce náramku“.
Poté, co zvednete zápěstí, uvidíte domovskou obrazovku.
Když je tato funkce zapnutá, spotřeba energie je vyšší.
Přenos dat: V aplikaci se budou ukládat všechna data, ať už
se jedná o kroky, měření srdečního tepu, kvalitu spánku
nebo sportovní režim.
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2.Poznámky k voděodolnosti (i když se jedná o vodotěsné
hodinky):
Věnujte pozornost následujícím metodám, protože zhoršují
hydroizolaci.
-prosím, nenoste hodinky ve sprchovém koutě.
-nenoste hodinky ve vyhřívaném bazénu, sauně nebo jiném
prostředí s vysokou teplotou / vlhkostí.
-nenoste hodinky při mytí rukou nebo obličeje nebo při práci,
kde používáme mýdlo nebo saponát - Po ponoření do moře z
hodinek omyjte veškerou sůl nebo nečistoty.


