
SMART HODINKY SO VSTAVANÝMI SLÚCHADLAMI

1. PREHĽAD

Pozrite si obrázok v dodanom návode.
PREDNÁ strana:
Krátkym stlačením vstúpite do aktívneho stavu. (horné tlačidlo)
Nastavenie dátumu/času (stred)
Tlačidlo napájania, Zapnúť/Vypnúť (spodné tlačidlo)
Slúchadlá (na boku)
ZADNÁ strana:
Senzor srdcového tepu
Nabíjacie pripojenie

Pred použitím nastavte dátum/čas hodiniek.
Ak chcete dostávať pripomienky hovorov a správ, stiahnite si aplikáciu na pripojenie.

Dotykové
ovládanie

Dlhé stlačenie Dlhým stlačením obrazovky
prepnete štýl hodiniek

Kliknutie Vybrať a potvrdiť

Posunutie nadol Posunutím nadol na hlavnej
obrazovke môžete zobraziť
ponuku skratiek

Posunutie nahor Posunutím nahor môžete
zobraziť rozhranie správ

Posunutie doprava Posunutím doprava na
hlavnej obrazovke môžete
zobraziť ďalšie funkcie

Posunutie doľava Posunutím doprava na
hlavnej obrazovke môžete
zobraziť ďalšie funkcie

Slúchadlá:
Dlhým stlačením zapnete/vypnete
Prijať hovor: dvakrát kliknite
Zavesiť hovor/pozastaviť alebo prehrať hudbu: dlhé stlačenie
Nasledujúci/Predchádzajúci: ovládanie na hodinkách
Kontrolka: počas nabíjania svieti a po úplnom nabití zhasne.

2. ZAPNUTIE/VYPNUTIE
Zapnutie:
- Dlhým stlačením tlačidla napájania spustíte hodinky.
- Hodinky sa automaticky spustia, keď ich nabíjate.
- Pri zapnutí s veľmi vybitou batériou pripojte nabíjačku aspoň na 30 sekúnd.
Vypnutie:
- Dlhým stlačením tlačidla napájania vypnete hodinky.
- Po upozornení na slabú batériu sa hodinky automaticky vypnú.
Resetovať:
- Vstúpte do ponuky funkcií, vyberte „Settings“ (Nastavenia) a potom „Reset“ (Resetovať).
- Po resetovaní sa hodinky automaticky reštartujú. Po reštartovaní budú hodinky odpojené od telefónu
a všetky užívateľské dáta budú vymazané.

3. POKYNY PRE NABÍJANIE
Na nabíjanie hodiniek použite dodaný kábel a pripojte ho k oblasti nabíjačky na zadnej strane
hodiniek. Pripojte druhý koniec nabíjačky k zdroju napájania cez USB adaptér alebo do USB portu.
Ak hodinky nepoužívate, nabíjajte ich aspoň každé 3 mesiace.
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Pred prvým použitím sa uistite, že sú hodinky nabité na 100%. Ak sa nerozsvietia, zapojte ich na 2
hodiny a skúste to znova.

4. PREPOJENIE
Hodinky sa pripájajú k aplikácii (iba pre pripomienky správ/hovorov. Niektoré funkcie alebo jazyk
nemusia byť kompatibilné s niektorými telefónmi.)
1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu „BrandFit“ zo svojho obchodu s aplikáciami. Zapnite bluetooth
telefónu a zapnite hodinky.
2. Otvorte aplikáciu „BrandFit“ a pridajte nové zariadenie „T10“
3. Ak aplikáciu nebudete používať, nastavte čas/dátum na hodinkách manuálne (bočné tlačidlo).

Pripojenie slúchadiel
1. Počúvajte hudbu alebo prijímajte hovory. Otvorte v telefóne nastavenie bluetooth a vyhľadajte
„T10tws“, aby ste spárovali slúchadlá. Po úspešnom spárovaní slúchadlá dajú signál o pripojení a
môžete ich použiť. Ak je batéria takmer vybitá, vložte ich späť do otvorov v hodinkách, aby sa nabili.
2. Ak potrebujete vypnúť funkciu slúchadiel, môžete sa vrátiť k nastaveniu bluetooth v telefóne a
odpojiť ich.
3. Ak sa počas odpájania vyskytne chyba, otvorte aplikáciu a znova pripojte hodinky.
*Funkcie hodiniek a slúchadiel sú vybavené 2 signálmi bluetooth. Aplikáciu a slúchadlá pripojte
jednotlivo.

VÝSTRAHA
Ochrana
- Hodinky sú vhodné na bežný kontakt s vodou ako je umývanie rúk a dážď. Nie sú vhodné na vodné
športy ako je potápanie alebo dlhodobé plávanie.
- Nevhodné pre horúce sprchy, horúce pramene, potápanie, saunu, vodné lyžovanie a iné aktivity v
hlbokej vode.
- Vydržia každodenné mierne prašné podmienky vo vašom obytnom priestore. Nie sú vhodné do
veľmi prašného prostredia.

Údržba
- Zariadenie a jeho príslušenstvo udržujte v suchu. Nesušte ho externým vykurovacím zariadením,
ako je mikrovlnná rúra alebo sušič vlasov.
- Používajte čistú vodu s normálnou teplotou a jemné čistiace prostriedky, aby ste sa pravidelne vyhli
nahromadeniu nečistôt a baktérií.
- Zariadenie a jeho príslušenstvo neumiestňujte na miesta s príliš vysokou alebo nízkou teplotou. V
opačnom prípade môže dôjsť k poruche zariadenia, vznieteniu alebo výbuchu.
- Nevystavujte zariadenie a jeho príslušenstvo silným nárazom alebo vibráciám, aby ste nepoškodili
zariadenie a príslušenstvo a predišli tak poruche.
- Nepoužívajte zariadenie a príslušenstvo príliš dlho na priamom slnku, vo vlhkom prostredí, v
prostredí s vysokou teplotou alebo v blízkosti otvoreného ohňa.
- Na čistenie zariadenia a príslušenstva nepoužívajte silné chemikálie alebo čistiace prostriedky.


