CARNEO U3 FIT náramek

Uživatelský návod
CZ
1. Vyjměte z krabičky hlavní jednotku a gumový náramek

2. Vložte hlavní jednotku do gumového náramku

3.FIT náramek se nosí na levé ruce za zápěstím

4.Upínací mechanizmus náramku

Instalace aplikace do vašeho smart telefónu
Oscanujte níže uvedený QR kód podle toho jaký operační systém používá Váš
smartphone. "Android nebo iOS". OR kód oscanujete aplikací na scanování
QR kódů ve smartphonu. Aplikaci na scanování QR kódů si můžete zdarma
stáhnout z obchodu PLAY resp.Appstore, např."QR Code Reader”

Zapnutí / Vypnutí
Zapnutí: Stiskněte tlačítko na levé straně náramku déle než 3 sekundy (viz
obrázek), FIT náramek zavibruje a LCD se rozsvítí.

Zapnutí: Opět stiskněte tlačítko na levé straně náramku déle než 3 sekundy
(viz obrázek), FIT náramek opět zavibruje a vypne se.

Použití náramku - párování
Ujistěte se, že máte na smartphonu aktivován bluetooth. Spusťte aplikaci
DayDay Band ve svém smartphonu. Vyberte pohlaví, váhu, výšku, rok
narození. Následně tažením prstu z prava do leva prolistujte informačních
panelů až po obrazovku, na které stisknete tlačítko Start. V případě, že se vám
zobrazí hláška, "Aplikace DayDay Band Vám chce posílat hlášení" potvrďte
OK / povolit. Po těchto nastaveních se Vám zobrazí na obrazovce hláška
"Pull-down interface to sync data of" sport ". Přesuňte se na druhou obrazovku
stisknutím tlačítka Next, případně přejeďte z prava do leva. Následně
postupujte podle doporučených instrukcí, které se Vám budou na obrazovce
zvýraznil. 1. Klikněte na nastavení "ozubené kolo" v levé horní části obrazovky.
2. Klikněte na tlačítko "Devices" 3. Potvďte tlačítkem OK. Zobrazí se Vám
seznam nespárovaných náramku v dosahu. Vyberte nespárovaný náramek.
Přednastavený název je DayDay Band. Telefon se spáruje s náramkem a
spojení Vám potvrdí hláškou Success. Počkejte dokud se neukončí
synchronizace náramku s telefonem. Průběh synchronizace se zobrazuje ve
vrchní části obrazovky. Po ukončení synchronizace se můžete vrátit zpět do
nastavení stiskem šipky vlevo, nahoru na obrazovce.

Doporučení - systém Android
Pro správnou funkčnost aktivovaných notifikací je třeba v systému
Android aktivovat v nastaveném - Zvuky a oznámení - Přístup ke
sdělením "DayDay Band". Políčko musí být označeny "fajfkou"

Nastavení / Setting – systém iOS.
Profile: Nastavení Vašeho profilu, pohlaví, věk, výška, váha, denní plán kroků,
jednotka vzdálenosti km / míle.
Devices: Seznam spárovaných náramků. Přidání / odebrání dalších náramků.
Call: Aktivujete oznámení příchozího hovoru.
SMS: Aktivujete notifikaci přijatých SMS.
Moře App remind: Aktivujete upozorňování na nové aplikace.
Safety: Aktivujete upozorňování na odpojení náramku od telefonu způsobené
velkou vzdáleností náramku od telefonu.
Sedentary reminder: Aktivujete upozorňování na nutnost pohybu při sedavé
práci.
Alarm: Možnost nastaveném až 3 budíků .. Náramek Vás budí Vibrace, proto
je ho potřeba mít během spánku na ruce.
Find Band: Spustíte vyhledávání náranku. Spárován náramek v dosahu
začne vybral.
Shake white Self: Umožní Vám vzdálené fotografování. Zapne se fotoaparát
na telefonu. Zatřesením náramku na ruce, telefon vytvoří fotografii.
Link to Apple Gealth: "Pouze pro uživatele iPhone" Aplikace bude
poskytovat informace o Vaší aktivitě aplikaci Health.
Firmware: Kontrola dostupných aktualizací.
Clear Data:Funkce vymaže všechny uložené data o aktivitě,nastaveném a
pod.
About: Informace o verzi softwaru.
Z nastavení se vrátíte na titulní obrazovku stisknutím šipky v horní části
obrazovky v levo.

Nastavení / Setting. - Systém Android
Personal Information: Nastavení Vašeho profilu, pohlaví, věk, výška, váha,
denní plán kroků, jednotka vzdálenosti km / míle.
Search devices: Přidání / odebrání dalších náramků.
My device: Seznam spárovaných náramků.
Push message: Aktivujete oznámení.
Shake picture: Umožní Vám vzdálené fotografování. Zapne se fotoaparát na
telefonu. Zatřesením náramku na ruce, telefon vytvoří fotografii.
About: Informace o verzi softwaru.

Z nastavení se vrátíte na titulní obrazovku stisknutím šipky v horní části
obrazovky v levo.

Menu - My device
Smart unlock: Telefon v dosahu hodin není třeba odblokovávat heslem pokud
mate nastavené v telephone heslo k odemčení.
Lost function: Aktivujete upozorňování na odpojení náramku od telefonu
způsobené velkou vzdáleností náramku od telefonu.
Posture remind: Aktivujete upozorňování na nutnost pohybu při sedavé práci.
Off-screen time: Čas vypnutí displeje.
Find band: Spustíte vyhledávání náranku. Spárován náramek v dosahu
začne vybral.
Smart alarm clock: Možnost nastaveném až 3 budíků .. Náramek Vás budí
Vibrace, proto je ho potřeba mít během spánku na ruce.
Change lock screen password: Touto funkcí můžete zablokovat aplikaci
heslem.

Menu - Push message
Call remind: Aktivujete oznámení příchozího hovoru.
SMS remind: Aktivujete oznámení přijatých SMS.
QQ remind: Aktivujete oznámení QQ "využívaná je hlavně v Číně jako chat"
Wechat remind: Aktivujete oznámení Wechat "využívaná je hlavně v Číně
jako chat"
Add more push: Můžete aktivovat oznámení dalších komunikačních aplikací,
které nejsou v seznamu nahoru.

Titulná obrazovka
Sport
Na titulní obrazovce se zobrazuje:
- Počet kroků / Vámi nastavený cíl kroků za den "v bílém kruhu"
- Distance / ujetá vzdálenost v km.
- Burned / spálené kalorie v kCal.
- Quality / celková kvalita pohybu
Po kliknutí na bílý kruh s počtem ujetých kroků si můžete prohlížet všechny
informace o aktivitě za předchozí období. Na titulní stránku se vrátíte kliknutím
na šipku v horní části obrazovky vlevo.

Sleep / Spánek
Přetažením prstu z prava do leva přejdete na druhou obrazovku "Sleep /
spánek.
Na obrazovce se zobrazuje:
- Celkový čas spánku "v bílém kruhu"
- Deep sleep / Čas tvrdého spánku
- Light sleep / Čas lehkého spánku
- Failing asleep / počet probuzení během spánku
Po kliknutí na bílý kruh s celkovým časem spánku si můžete prohlížet všechny
informace o kvalitě spánku za předchozí období. Na titulní stránku se vrátíte
kliknutím na šipku v horní části obrazovky vlevo.
Upozornění: Pro správné monitorování spánku je nutné mít během
spánku náramek na ruce.

OLED displej na náramku.
.

Hlavní obrazovka Vám poskytuje informace o aktuálním čase, datu, kapacitě
baterie. V případě, že je náramek spárován s telefonem se ikona capacity
baterie mění na ikonu Bluetooth a naopak.

Další možnosti obrazovky / menu.
Změnu zobrazovaných informací na obrazovce měníte stisknutím tlačítka v
levo na náramku.

Počet krokú

Vzdálenost v km

Spálené kalorie

Nabíjení
Pokud zobrazuje ikona stavu baterie malou kapacitu, nabijte náramek co
nejdříve. Před nabíjením vyjměte hlavní jednotku z displejem z gumového
náramku. Zapojte nabíjecí kabel do USB a jeho druhou stranu s ukončeným
kolíkem připevněte na hlavní jednotku s displejem v místě, kde jsou kontakty.
Při správném připojení Vám animace ikony stavu baterie bude oznamovat, že
se baterie nabíjí.

Doporučení:
Chcete-li prodloužit životnost gumového náramku, nemusíte před nabíjením
vybírat hlavní jednotku z displejem z gumového náramku. Správným,
šikovným připojením nabíjecího kolíku ho lze nabíjet i pokud je vsunutý v
gumovém náramku.

Tipy pro android uživatele
1. Pri použití funkcie straty náramku, musíte povoliť aplikácii DayDay Band
displeja plávajúce okno
2. Pri použití funkcie notifikácie prichádzajúcich SMS, je potrebné umožniť
aplikácii “možnosť bežať na pozadí” v nadstavenich Android
3. Naznačujú, že APP je pridaná do riadenia práv za dôveru

Parametre
Hmotnost: 7.0 g
Typ baterie: Lithium polymer
Kapacita baterie: 60 mAh
Verze bluetooth: BLE 4.0
Pracovná teplota: -10℃～50℃
Vodeodolnost / norma: IP56
Délka základny: cca 240mm
Typ despleja: 0.49” OLED
Materiál náramku: Silikon
Přeska na náramku Zinková slitina
Podporovaný systém: android 4.3 a vyšší, IOS 7.0 a vyšší
Podpora: Bluetooth

Upozornení !
1. Nenoste do sprchy nebo při plavání
2. Nevyměňujte baterii sami
3. Používejte originální nabíjecí kabel
4. Nejdříve spojte náramek s telefonem až potom synchronizovat data.
5. Nevystavujte náramek vysoké vlhkosti, vysoké teplotě nebo nízké teplotě na
dlouhou dobu.
6. V případě, že aplikace DayDay Band zamrzne, restartujte telefon a spusťte
ji znovu.
7. Při mechanickém poškození gumového náramku se reklamace posuzuje
jako neoprávněná. V tomto případě si zakupte nový, náhradní gumový
náramek u prodejce.

Obsah balení:
Hlavní jednotka s displejem
silikonový náramek
USB nabíjecí kabel
Uživatelská příručka

