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I. Kompatibilný OS a požiadavky
1. Android 4.4 a novší 2. iOS 8.5 a novší 3. Bluetooth 4.0

II. Príprava
Pred prvým zapnutím inteligentné hodinky nabíjajte 2-2 a pol hodiny. Počas nabíjania sa na

obrazovke zobrazí ikona batérie.

Obrázok (pribalený návod): OLED displej; Dotykové tlačidlo; Senzorové svetlo; Nabíjací port;

* Nabite inteligentné hodinky aspoň raz za 3 mesiace, keď sú nečinné.

III. Návod na pripojenie
Stiahnutie mobilnej aplikácie:

1. Naskenujte poskytnutý QR kód alebo ↓

2. Vyhľadajte „WearFit 2.0“ v obchode Android alebo App Store.

3. Vytvorte si účet alebo stlačte možnosť v pravom hornom rohu pre priamy vstup.

4. Povoľte aplikácii prístup.

5. Vyberte možnosť „Ja“ vľavo dole a potom „Správa pripojenia“

6. Stlačte pripojiť náramok, povoľte povolenie a ak bluetooth nie je zapnuté, požiada Vás o to.

7. Vyhľadajte svoje hodinky, názov je zvyčajne v tvare:

W8 (##:##:##:##:##:##) (názov môžete skontrolovať v hodinkách, prejdite na položku Ostatné a

vyhľadať informácie)

IV. Funkcie
Režim času: Zobrazte zostávajúcu batériu, dátum a čas, čas spánku, kroky. (Dátum a čas sa na

hodinkách nedajú nastaviť. Po spárovaní s telefónom sa automaticky zosynchronizujú). Stlačením a

podržaním dotykového tlačidla zmeníte štýl zobrazenia.

Šport: zaznamenávajte kroky, vzdialenosť a spálené kalórie za jeden deň

Spánok: merajte kvalitu spánku automaticky denne.

Srdcový tep: meranie srdcového tepu každú hodinu alebo manuálne. Stlačením a podržaním vstúpite

do rozhrania merania.

Krvný tlak: merajte krvný tlak každú hodinu alebo merajte manuálne. Stlačením a podržaním vstúpite

do rozhrania merania.

Kyslík: meranie kyslíka v krvi každú hodinu alebo manuálne. Stlačením a podržaním vstúpite do

rozhrania merania.

Cvičenie: stlačením a podržaním vstúpite do rozhrania cvičenia. Zabudované sú režimy beh,

alpinizmus a cyklistika. Stlačením a podržaním spustíte zaznamenávanie času cvičenia, spálených

kalórií. Stlačením pozastavíte. Stlačením a podržaním opustíte aktuálny režim.

Iné: Nájsť môj telefón (stlačením a podržaním nájdete, stlačením zastavíte);

Ovládanie hudby (stlačenie a podržanie pre vstup alebo výstup. Stlačením príslušných tlačidiel

spustíte prehrávanie, predchádzajúca skladba, nasledujúca skladba);

Pripomenutie správy (zapnite notifikáciu v aplikácii. Upozornenie sa na inteligentných hodinkách
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zobrazí po upozornení aplikácie, prichádzajúce hovory, SMS),

Informácie: (skontrolujte číslo modelu, MAC adresu, verziu firmvéru atď.);

Vypnúť: (vypnete stlačením a podržaním);

Návrat: (stlačením a podržaním sa vrátite do hlavnej ponuky)

Doplnkové: ruka hore na prebudenie obrazovky, sedavé pripomenutie, nerušiť, potrasením

fotografovať, hodinové meranie, šport WeChat, zdravie Apple, automaticky rozpozná jazyk telefónu a

prispôsobí sa.

V. Často kladené otázky
Nemôžete nájsť inteligentné hodinky alebo nemôžete nadviazať spojenie?

Android: Uistite sa, že je zapnuté bluetooth a že na inteligentných hodinkách nie je bluetooth ikonka

(ak je tam bluetooth znak, znamená to, že hodinky sú pripojené, v takom prípade resetujte). Položte

hodinky a svoje zariadenie vedľa seba, otvorte aplikáciu a skúste vyhľadať a pripojiť sa.

Stále sa nedá pripojiť. V telefóne prejdite do Nastavenia > Aplikácie > nájdite WearFit a povoľte

všetok prístup. Zapnite aj GPS, reštartujte telefón a skúste sa znova pripojiť.

iOS: Uistite sa, že je zapnuté bluetooth a že na inteligentných hodinkách nie je žiadny bluetooth sing

(ak je tam bluetooth znak, znamená to, že hodinky sú pripojené, v takom prípade resetujte). Položte

hodinky a svoje zariadenie vedľa seba, otvorte aplikáciu a skúste vyhľadať a pripojiť.

Po pripojení sa zobrazí nepripojené alebo zostávajúca batéria 0 %. Pripojenie nebolo úspešné, skúste

to znova.

V aplikácii sa nezobrazujú žiadne údaje?

Potiahnite obrazovku nadol, aplikácia sa obnoví a zosynchronizuje. Automatická synchronizácia

údajov sa vykoná iba pri prvom pripojení. Potom sa aktualizuje každú hodinu alebo po obnovení.

Musíte zapnúť hodinové meranie, inak neexistujú žiadne údaje na aktualizáciu.

Po obnovení nie sú žiadne údaje.

Prejdite na „Ja“ > „Nastavenie“ > „Resetovať náramok“, potom budete musieť hodinky znova pripojiť.

Čas nie je synchronizovaný.

Aplikácia musí mať všetky povolenia, prejdite do aplikácie a potiahnutím obrazovky nadol ju obnovte.

Vyrobené v Číne


