
Fyzické tlačidlo:
- Dlhým stlačením zapnete/vypnete zariadenie.
- Krátkym stlačením zapnete/vypnete hlavnú
obrazovku.
- Krátkym stlačením vybranej funkcie sa vrátite na
hlavnú obrazovku.

Dotykové tlačidlo:
- Potiahnutím prsta nahor z hlavnej obrazovky prejdite
do hlavnej ponuky hodiniek.
- Po výbere funkcie spustite dotykovú operáciu.
- Túto funkciu môžete ukončiť potiahnutím doprava.
- V hlavnej ponuke potiahnite prstom doprava a vstúpte
do Centra oznámení.
- V hlavnej ponuke potiahnite prstom doľava a zmerajte
si srdcovú frekvenciu.
- Potiahnutím prsta nadol z hlavnej ponuky vstúpte do
Nastavení.

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
opisom inteligentných hodiniek, niektoré modely sa môžu
líšiť od štandardných).

Pred prvým použitím zariadenie nabíjajte 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.

Tento výrobok využíva magnetické nabíjanie.
Pripojte nabíjačku k vstupu USB a k zadným nabíjacím
kontaktom zariadenia. Po pripojení sa automaticky spustí
nabíjanie a na obrazovke sa zobrazí ikona nabíjania.

Plné nabitie trvá zvyčajne 2 hodiny, zariadenie vydrží v
pohotovostnom režime až 30 dní, v pracovnom režime 5-7
dní. Hodinky nepoužívajte počas nabíjania.

Poznámka: Nepripájajte magnetický nabíjací kábel k žiadnym
2 kontaktom súčasne s vodivým materiálom, pretože to
môže spôsobiť skrat.

Po spustení aplikácie stlačte tlačidlo "Devices" (v dolnom
rohu).
Potom prejdite na položku "Push Notifications" a vyberte,
aké oznámenia chcete dostávať. Môžete si vybrať všetko.

K dispozícii je funkcia "Prichádzajúci hovor", ktorú
aktivujete výberom tejto možnosti v aplikácii. Keď je táto
funkcia začiarknutá, na hodinkách sa zobrazia
prichádzajúce hovory na váš telefón.

K dispozícii je aj funkcia "Upozornenie SMS", ktorú
aktivujete výberom tejto možnosti v aplikácii. Po kontrole
hodiniek sa zobrazia správy SMS odoslané do telefónu.

Ak chcete zobraziť správy, potiahnite prstom doprava na
domovskej obrazovke.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME VÁM ZA
NÁKUP NÁŠHO PRODUKTU!

VYSVETLENIE TLAČIDIEL
Ak chcete hodinky pripojiť k telefónu, musíte si stiahnuť
aplikáciu "TFit". To možno vykonať dvoma spôsobmi:
1. Telefón so systémom Android/iOS:
Ak chcete prevziať "TFit", musíte naskenovať kód QR.
2. Telefón so systémom Android. "TFit" z Google Play.
Telefón so systémom IOS: Vyhľadajte a stiahnite si
aplikáciu "TFit" z obchodu s aplikáciami

POKYNY NA NABÍJANIE APLIKÁCIE UPOZORNENIE

Po nainštalovaní aplikácie zapnite Bluetooth a aplikáciu v
telefóne.
Potvrďte oznámenia a ďalšie povolenia, ktoré požadujú.
Vyplňte svoje osobné údaje - prejdite do časti "Moje" v
pravom dolnom rohu.
Ak chcete pripojiť hodinky, kliknite na spodný roh:
"Zariadenia" a potom "Pridať zariadenie". Telefón vyhľadá
zariadenie Bluetooth a vyberie správny model (L8,).

AKTUALIZACE APLIKACE

Ak chcete používať aktuálne aplikácie, musíte ich
pravidelne aktualizovať. Informácie o aplikácii sa
nachádzajú v ikone "Moje" v pravom dolnom rohu.

Fyzické tlačidlo:

Protokol Bluetooth sa pre každú značku mobilného
telefónu líši. Niekedy je pripojenie Bluetooth medzi
mobilným telefónom a inteligentnými hodinkami
nestabilné. V takom prípade reštartujte Bluetooth a skúste
sa pripojiť znova. Na bezproblémový prenos údajov
budete musieť v telefóne vykonať niekoľko nastavení.

- Jazyk/čas/dátum,
keď je pripojená technológia Bluetooth. Údaje sa
aktualizujú po úspešnom pripojení inteligentných
hodiniek k aplikácii.
- Hlavné rozhranie: Ak chcete zmeniť vzhľad hlavnej
obrazovky, podržte ju 2 sekundy a potom môžete vybrať
číselník. Po vykonaní výberu ho vyberte krátkym kliknutím.
Na výber sú 4 číselníky.
- Monitor spánku: Inteligentné hodinky sa automaticky
zapnú
od 22:00 do 8:00. Všetky podrobnosti o kvalite spánku
Kvalitu spánku môžete skontrolovať v aplikácii. Ak sú
hodinky pripojené k telefónu, údaje o kvalite spánku sa
automaticky uložia do aplikácie.
- Oznámenia: všetky oznámenia, ako napríklad Facebook,
WhatsApp, SMS, e-mail atď. Ak chcete zobraziť oznámenia
s obsahom, musíte nakonfigurovať aplikácie telefónu tak,
aby zobrazovali podrobnosti o oznámeniach Facebook a
WhatsApp. Hodinky zobrazia posledných 5 oznámení.

HLAVNÉ LINKY

1.Bezpečnosť:
-čistite hodinky mäkkou handričkou, aby boli hodinky a remienok
čisté (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.
-Nenoste hodinky v sprche.
-Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune alebo v inom
prostredí s vysokou teplotou/vlhkosťou.
-Nenosiť hodinky pri umývaní rúk alebo tváre alebo pri práci, pri
ktorej sa používa mydlo alebo čistiaci prostriedok -Po ponorení do
mora umyť z hodiniek všetku soľ alebo nečistoty.

Treba však mať na pamäti, že tlak sa počas dňa neustále
mení a mení sa aj s vekom. Čím je človek starší, tým je tlak
vyšší. Ďalšie normy sú určené aj pre deti a osoby trpiace
chronickými ochoreniami,
- Okysličenie krvi: SP02H je percento kyslíka v krvi.
Norma je 94-99 %. Ak chcete vykonať meranie, zadajte
ikonu v ponuke O2. Po správnom meraní sa na
obrazovke zobrazí výsledok.
- Tepová frekvencia: pred spustením merania počkajte 2
sekundy. Meranie sa vykonáva skenovaním pokožky
zeleným optickým svetlom. Ak chcete meranie zastaviť,
posuňte prst doprava alebo doľava. Štandardy pre
výsledky merania srdcovej frekvencie sú 60-90 úderov za
minútu. Profesionálni športovci môžu mať menej ako 60
úderov za minútu. Počas intenzívneho cvičenia však
môžu byť namerané hodnoty až 200 úderov za minútu.
- Športové režimy: Na výber je 7 športových režimov:
chôdza, beh, bicyklovanie, lezenie, plávanie, volejbal,
bedminton.
Po výbere aktivity na ňu kliknite a spustite tréning. Počas
aktivity si môžete urobiť prestávku a potom pokračovať. V
závislosti od aktivity sa zaznamenáva srdcová frekvencia,
spálené kalórie, prejdená vzdialenosť, počet krokov a
rýchlosť, akou sme sa pohybovali.

ZÁRUKA
Záručný servis
1. Pri bežnom používaní výrobkov za predpokladu, že výrobok
nemá mechanické poškodenie a nebol spôsobený nesprávnym
používaním, 24 mesiacov od dátumu nákupu môžu spotrebitelia
využiť bezplatný záručný servis.
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 alebo ponorené
vo vode.
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Môžete si ich prečítať a potiahnutím prstom prečítať ďalšiu
správu. Hodinky budú vibrovať, keď uskutočníte hovor
alebo odošlete správu. Vibrácie počas hovoru môžete
vypnúť aj stlačením fyzického tlačidla.
- Stavový riadok: rozšírený z domovskej obrazovky
(potiahnite prstom nadol).
Zobrazí sa stav pripojenia Bluetooth, informácie o
spotrebe energie, nastavenia jasu a nastavenia.
- Informácie o aktivite: údaje zobrazené na domovskej
obrazovke - počet prejdených krokov, prejdená
vzdialenosť a kalórie spálené počas dňa. Údaje budú
uložené v aplikácii. Počítadlo sa vynuluje na 24:00.
- Diaľkové ovládanie hudby. Po zapnutí hudby v telefóne
vyberte v ponuke inteligentných hodiniek ikonu hudby.
- Predpoveď počasia. Telefón musí mať zapnuté GPS a
miestne poveternostné podmienky možno získať za
bežných sieťových podmienok.
- EKG: Merania sa musia vykonať v aplikácii. Po vstupe do
ikony na ľavej strane "HOME" vyberte "EKG - Meranie" a
počkajte 60 sekúnd po spustení merania. Po dokončení
merania sa zobrazí index stavu.
- Krvný tlak: Počas merania majte ruky v rovine. Čas
merania je približne 48 sekúnd. Keď je meranie správne,
na obrazovke sa zobrazí výsledok. Prijatá norma pre
systolický krvný tlak je 120 mm Hg a pre diastolický krvný
tlak je 80 mm Hg. 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
- Budík: Prostredníctvom aplikácie môžete nastaviť
viacero budíkov.
- Stopky. Hodinky majú históriu posledných 20 meraní.
- Časovač. Po dokončení odpočítavania hodinky
zavibrujú.
- Konfigurácia jednotky: vyhľadajte telefón: dotknite sa
tejto funkcie a telefón zazvoní. Fotoaparát Bluetooth: Ak
chcete použiť túto možnosť, musíte odomknúť telefón a
vstúpiť do aplikácie, potom na hodinkách nájsť funkciu
fotoaparátu a dotknúť sa jej. Potom stačí stlačiť obrázok
fotoaparátu na hodinkách a fotografia sa nasníma.
Fotografia sa uloží do albumu v telefóne. Sedavý spôsob
života, pripomienkovanie vody: pomocou aplikácie
môžete nastaviť, ako často sa máte hýbať alebo piť vodu.
Ak chcete vykonať nastavenia, v aplikácii zadajte ikonu
"Zariadenie" a vyberte položku "Nastavenia funkcie
náramku".
- Rozjasnenie obrazovky pri zdvihnutí zápästia: V aplikácii
nastavte "Zdvihnutím ruky rozjasnite obrazovku" - k
dispozícii v "Nastaveniach funkcie náramku".
Po zdvihnutí zápästia sa zobrazí domovská obrazovka.
Keď je táto funkcia zapnutá, spotreba energie je vyššia.
-Prenos údajov: aplikácia uloží všetky údaje, či už ide o
kroky, meranie tepu, kvalitu spánku alebo športový režim.
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