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Správne nosenie
Náramok sa najlepšie nosí okolo zápästia. Upravte si veľkosť náramku podľa sťahovacích otvorov.
Snímač by mal byť blízko pokožky, aby sa nehýbal.

Nabite hodinky
Pri prvom použitít skontrolujte, či je batéria funkčne nabitá. Ak sa hodinky nezapnú, zapojte ich do
nabíjačky, aby sa hodinky nabili.

Nainštalujte si aplikáciu do telefónu
Prejdite do obchodu s aplikáciami a stiahnite si RDfit. Systémová požiadavka Android 5.0 a vyššie,
iOS9.0 a vyššie, podpora Bluetooth 4.0

Pripojenie zariadenia
Zapnite bluetooth v mobile.
Otvorte aplikáciu RDfit. Aplikácia Vás vyzve k nastaveniu povolení (tie môžete zmeniť aj neskôr v
Nastaveniach aplikácie.) Pre správne fungovanie, povoľte vždy všetky oprávnenia.

Kliknite na “Vybavenie” v spodnej časti obrazovky a následne na “Skenovať” (aplikácia Vás vyzve k
povoleniu oprávnení pre polohu a bluetooth) Rovnako môžete aj naskenovať QR kód ak sa nachádza
v hodinkách a pripojiť sa pomocou neho.
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● Po úspešnom spárovaní Vám aplikácia môže ukázať správu, aby ste mobil spárovali so zariadením
WellAudio pomocou bluetooth. To Vám umožní prijímať a uskutočňovať hovory alebo počúvať hudbu.
Prejdite do nastavení bluetooth, vyhľadajte WellAudio a spárujte. Ak neviete automaticky nájsť
WellAudio v zozname dostupných bluetooth zariadení, musíte v hodinkách zapnúť funkciu ⇅
Duálneho režimu „Dual mode”.
● Po úspešnom spárovaní aplikácia automaticky uloží bluetooth adresu hodiniek a keď je aplikácia
otvorená alebo spustená na pozadí, automaticky vyhľadá a pripojí hodinky.
● Pre Android, uistite sa, že aplikácia je spustená na pozadí a nastavenia systému mobilného
telefónu majú všetky povolenia, ako je spustenie na pozadí a prístup ku kontaktom.

Funkcie hodiniek:
Potiahnutím obrazovky do rôznych smerov môžete ovládať hodinky a vstúpiť do menu, zmeniť
ciferníky, atď. Kliknutím potvrdíte výber.

Duálny režim ⇅ (Dual mode)
Táto funkcia musí byť na hodinkách zapnutá. Ak mobil nebude cez bluetooth pripojený k WellAudio
do 5-tich minút od zapnutia hodiniek, funkcia sa automaticky vypne a budete ju musieť manuálne
spustiť. Duálny režim je nutný pre volanie, ovládanie hudby, kontakty a hlasového asistenta.

Reset: funkcia vymaže všetky údaje na hodinkách

Krokomer
Hodinky denne zaznamenávajú počet prejdených krokov.
Vypočítajú priemernú prejdenú vzdialenosť na základe počtu krokov.
Vypočítajú priemer spálených kalórií na základe počtu krokov.

Tep, tlak, okysličenie krvi, meranie 3-v-1
Po otvorení tejto funkcie hodinky automaticky spustia test, po niekoľkých sekundách sa na obrazovke
zobrazia aktuálne namerané hodnoty.

Klávesnica pre manuálne vytáčanie čísla (mobil musí byť pripojený k WellAudio hodiniek pomocou
bluetooth)

Kontakty
Pridajte si 8 najvolanejších kontaktov v mobilnej aplikácii. Po úspešnom prepojení hodiniek s mobilom
sa kontakty zobrazia. Stačí kliknúť na kontakt a môžete volať. (Mobil musí byť cez bluetooth pripojený
k WellAudio hodiniek.)
Niektoré modely automaticky synchronizujú všetky kontakty po spárovaní s aplikáciou, ak má
aplikácia povolený prístup ku kontaktom.

Hudba
Pomocou hodiniek môžete ovládať hudbu, ktorú počúvate. (Mobil musí byť cez bluetooth pripojený k
WellAudio hodiniek)

Športový režim
Rôzne športové režimy ktoré zaznamenávajú dĺžku cvičenia a spálené kalórie.
Monitorovanie spánku
Keď zaspíte, hodinky automaticky vstúpia do režimu spánku. Monitorujú kvalitu Vášho spánku po celú
noc, následne si detaily môžete pozrieť v aplikácii. (Monitorovanie spánku je možné iba ak hodinky
nosíte aj počas spánku a režim začína o 22:00, 3-4 hodiny dát bude automaticky odoslaných do
aplikácie počas spánku.)
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Nastaviteľný ciferník
Môžete si zmeniť štýl podržaním alebo posunutím hlavnej obrazovky

Aplikácia RDfit
V sekcii “Môj” si môžete nastaviť svoj profil a upraviť nastavenie povolení.
V sekcii “Vybavenie” si môžete nastaviť rôzne funkcie

Správa push: nutné povolenie oprávnení, ak chcete dostávať upozornenia o volaní, sms alebo
správach zo sociálnej siete. Následne si môžete vybrať, ktoré aplikácie Vám môžu zasielať
upozornenia.
Fotografovanie na diaľku: hodinky musia byť prepojené s aplikáciu a mať povolený prístup k
fotoaparátu a galérii. Následne môžete po zapnutí fotoaparátu používať hodinky ako spúšť.
Nájsť zariadenie: hodinky musia byť prepojené s aplikáciou. Následne môžete vyslať hodinkám
signál, tie začnú vibrovať.
Sedavé pripomenutie: zvoľte si, či Vás hodinky majú upozorniť, keď budete pridlho sedieť.
Pripomenutie pitnej vody: zvoľte si, či Vás hodinky majú upozorniť na to, kedy sa napiť.
Režim pripomenutia: zvoľte si ako Vás hodinky budú upozorňovať
Pripomenutie alarmu: môžete si nastaviť budíky
Jasný čas obrazovky: zvoľte si ako dlho má obrazovka svietiť
Monitorovanie srdcového rytmu: údaje zaznamenané po meraní hodinkami
Režim nerušiť: zapnite si tento režim, ak nechcete dostávať upozornenia


