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Upozornenie
Hodinky sú vodotesné s úrovňou IP68, sú k dispozícii na nosenie pri umývaní rúk, plávaní, v daždi
atď.
Hodinky majú vstavanú nabíjateľnú lítiovú batériu.

- Bezpečnostné upozornenia pri používaní batérie: nerozoberajte, neudierajte, nestláčajte ani
nevhadzujte do ohňa. Ak je silne opuchnutá, ďalej ju nepoužívajte, neumiestňujte ju do
prostredia s vysokou teplotou, nepoužívajte batériu po jej ponorení do vody.

- Nenoste hodinky do horúcej sprchy/kúpeľa alebo v saune, výpary sa dostanú dovnútra a
môžu poškodiť komponenty. To všetko je nad rámec záruky.

Hodinky nie sú zdravotnícka pomôcka. Poskytnuté údaje a návrhy sú len orientačné, nie ako základ
pre diagnostiku a liečbu.

Inštrukcie
Tlačidlo: Dlhým stlačením zapnete/vypnete, krátkym stlačením rozsvietite obrazovku. Dvojitým

stlačením prepnete štýl ponuky. Točením tlačidla prepnete ponuku, ciferník

Dotykové pokyny: Kliknutím vstúpte/potvrďte a potiahnutím doprava sa vrátite. Posunutím nadol

vstúpte do rýchleho menu, posunutím doľava vstúpte do obľúbených funkcií, pridajte kliknutím na +,

maximálne pridajte 5 funkcií, podržaním vstúpite do funkcie. Na hlavnej obrazovke posunutím

doprava vstúpite do rozdelenej obrazovky.

Prepínač ciferníkov: pre zmenu podržte hlavnú obrazovku
Remienok hodiniek: ak chcete remienok odstrániť, jednou rukou ho potiahnite jedným smerom a
druhou držte hodinky na mieste.

Nabíjanie:
Hodinky majú bezproblémové nabíjanie, podporujú PC USB alebo štandardný 5V adaptér. Zapojte
nabíjačku a položte hodinky na vrch, keď svieti zelené svetlo, hodinky sa nabíjajú. Čas úplného
nabitia je 150 minút.
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Nastavenie:

1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Wearfit Pro. Vyhľadajte ju priamo v obchode Play alebo
AppStore.

2. Pripojte hodinky
a) Naskenujte QR:

V aplikácii prejdite na “Device” a v pravom hornom rohu rozbaľte menu, vyberte možnosť

“Scan” QR kódu. V hodinkách prejdite do Nastavení a vyberte možnosť “Connect mobile

phone”, zobrazí sa QR kód, ktorý môžete naskenovať mobilom.

Manuálne pripojenie:

Zapnite bluetooth mobilu, v aplikácii Wearfit prejdite na ”Devices” a kliknite na “Add device”, v

zozname nájdite svoje hodinky a pripojte ich.

b) Pripojte Bluetooth 3.0:

Pri prvotnom zapnutí je bluetooth hodiniek vypnuté, teda nemôžete pomocou hodiniek volať

ani ovládať hudbu na mobile. Potiahnite hlavnú obrazovku hodiniek nadol, rozbalíte tak rýchle

menu, kliknite na ikonu telefónu s bluetooth, keď je funkcia aktívna, svieti na zeleno/na

modro. Následne v mobile zapnite bluetooth a vyhľadajte hodinky, spárujte ich.

Uistite sa, že aplikácia a hodinky majú povolené všetky oprávnenia a zapnuté všetky oznámenia v
Nastaveniach mobilu.

Čo ak nedostanem upozornenie?
1. V prvom rade, notifikačná funkcia hodiniek slúži len na synchronizáciu notifikačnej funkcie telefónu,
ako je prichádzajúci e-mail, WhatsApp, WeChat, Messenger, ak váš telefón notifikáciu nedostal,
hodinky ju takisto nedostanú. Ak chcete nastaviť funkciu upozornení v telefóne, nájdite príslušnú
aplikáciu a zapnite jej upozornenia.
2. Z dôvodu nejednotnosti protokolu Bluetooth rôznych značiek mobilných telefónov niekedy nie je
spojenie Bluetooth medzi mobilným telefónom a hodinkami stabilné. Môžete vypnúť Bluetooth
mobilného telefónu a znova ho pripojiť alebo obnoviť továrenské nastavenia hodiniek.
3. Vymažte „Wearfit Pro“ a znova stiahnite. Upozorňujeme, že počas procesu inštalácie by mali byť
povolené všetky oprávnenia a potom by sa hodinky mali znova pripojiť.

Funkcie
Kontakty: synchronizuje kontakty v mobile alebo si ich nastavte v aplikácii.

Jazyk/Čas/Dátum: synchronizuje sa automaticky po pripojení k aplikácii alebo prejdite do nastavení

hodiniek.

Hlavná obrazovka: v aplikácii si môžete stiahnuť a nastaviť rôzne ciferníky.

Rýchle menu: na hlavnej obrazovke potiahnite dole, rýchle menu obsahuje Bluetooth, stav batérie,

nastavenie obrazovky, uzamknutie a iné.

Uzamknutie heslom: hodinky sa uzamknú keď obrazovka nesvieti aspoň 5 sekúnd. Po zadaní

4-číselného hesla sa funkcia automaticky zapne. Funkciu môžete vypnúť alebo zmeniť heslo.

Prednastavené heslo je 00000.

Oznámenia: na hlavnej obrazovke potiahnite nahor, zobrazia sa upozornenia mobilu. Hodinky vibrujú

keď dostanete nové oznámenie.
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Krokomer, vzdialenosť, kalórie: monitoruje denne, o polnoci sa namerané hodnoty uložia a vynulujú.

Môžete mať uložených až 7 dní meraní.

Športové režimy: vyberte si cvičenie a zapnite, meria sa dĺžka cvičenia, spálené kalórie, tep atď.

Tep, tlak, okysličenie krvi: zmerajte si aktuálne hodnoty. Najefektívnejšie meranie dosiahnete, keď sú

hodinky otočené skenerom na spodnej strane zápästia.

Dýchanie: cvičenie, ktoré Vám pomôže s dýchaním a upokojí Vás.

Monitor spánku: automaticky sa zapne o 22:00 a vypne o 8:00. Detaily si môžete pozrieť v aplikácii.

Hudba: počúvajte a ovládajte hudbu mobilu pomocou hodiniek, musia byť pripojené s Bluetooth.

Reset: resetujte hodinky na továrenské nastavenia.

Informácie: pozrite si model hodiniek, bluetooth adresu, atď.

Budík: pomocou aplikácie si nastavte niekoľko budíkov.

Sedavá pripomienka: môžete si nastaviť časovač, ktorý Vás upozorní keď pridlho sedíte.

Nastavenia obrazovky: jas, otočením rozsvietiť.


