Uživatelský manuál

1. Popis zařízení

CZ

 Nabijte prosím zařízení před prvním použitím 
 Nabíječka  Napětí 9
 Čas nabíjení: Přibližne 2 hodiny

 Ujistěte se, že se kontakty na nabíjecí kolébce dotýkají 
 kontaktů na náramku 

Dotykové tlačidlo

Senzor
tepu/tlaku

'LVSOej
Náramek

Pracka

CARNEO U7

Tělo náramku

 Krokoměr

 Datum a čas

 Nabíjení zařizení

Nabíjecí
konektor

Nabíjec í
kolíska

Jakmile se FIT náramek spáruje s mobilním 
telefonem se automaticky nastaví čas i datum. 

,FRQ

kroky

Baterie
Den

Datum

)5,

čas

 Spálené kalorie
,FRQ

Měřič krevního tlaku

stiskněte dotykové tlačidlo1x čím přejdete na obrazovku
měřiči krevního tlaku. Spustí se meranie.Ikona tlako
měru se začne hýbat. (při měření buďte v klidu)

Pokud potřebujete uložit data z měření spusťte funkci 

v aplikaci na telefonu. Manuální spuštění funkce na
náramku neukládá historii měření do aplikace.


ikona

 Vzdálenost

krvní tlak

Kalórie

,FRQ

vzdálenost v km

 0RQLWRU spánku
Náramek zaznamenává kvalitu 
spánkuDXWRPDWLF k\ podívejte se
nasbíraná data na hlavní 
obrazovce v aplikaci.
,FRQ

 Deaktivace bluetooth

luetooth párování
 .zapněte náramek podrženímdotykového tlačidla

 Zapněte bluetooth na telefonu 
 .St áhněte aplikaci +%DQG do telefonu
VFDQ 
vaním QR  kódu použite aplikáciu na scanovanie QR
 Vejděte do nastavení bluetooth v aplikaci 
kde se objeví jméno náramku a zvolte "pair" párovat.



 orizon
tální a vertikální obrazovka

Ikona

Tep

í í
Tu si múžete prohlížet naměřené data. Dnešní ,včerejš
a celkový sumár dat.

 Spánek/Sleep

Vstupte pro zobrazení dat spánku
Vstupte pro zobrazen í

 vyhodnocení spánku 
krokú/vzdálenosti kalórií
tvrdý spánok ľahký V pánok atď

změna obrazovky

WXUQRQLFRQ

Po instalaci a spuštení aplikace +%DQG zadejte všechn y 
vaše údaje jako pohlaví, váha atd. Potom spárujte náramek

 Kroky/Stepğ

V tomto menu stiskněte a pozdržte tlačítko na překlopení.
LCD

V tomto menu stiskněte a podržte tlačítko pro vypnutí

 Ako používat aplikaci

 Základní obrazovka
'RZQORDG

 Zapnutí / vypnutí

 Sledujte nameřené data , které sú zaznamenávány

automaticky každých 30 minut.
 Klikněte na ikonu pre manuální spuštení měření tepu.

 Odstranit zařízení z menu bluetooth v aplikaci
Vypněte aplikaci v telefonu
 Odstraňte náramek v menu EOXHWRRWKv nastaveních

telefonu.

 Měřič srdečního tepu

Přejděte v menu na stránku měřiče tepu. spustí se

měření a znak srdce se začne hýbat. Pro co nejlepší
výsledek upněte náramek na levou ruku, 1.5cm za 
zápěstím a musí být dostatečně upnutý aby se
měřící senzor dotýkal pokožky.


Manuální spuštění funkce z náramku neukládá data
do aplikace. V aplikaci v nabídce heart rate budou 
zaznamenávány automatické měření každých 30

minut.

 Srdeční tep / Heart rate 

Po spárování se na LCD 
náramku objeví ikona %OXHWRRWK. 

 Měření kvrního tlaku / blood pressure
Stiskněte tlačidlopro spuštení měření. (pri měření buďte

v klidu.  Po ukončení měření múžete uložit výsledek do
paměti pro pozdejsí kontrolu

K dispozici jsou 2 typy měření1RUP áOníD 3HUVRQ áO ní

Standartně zvolte normální mód.

Ak se jedná o člověka se hypertenziou nebo hypotenziou,
čili má vysoký nebo nízký tlak, zvolte personal mód.

Při změne tychto nastavení vás aplikace požádá o potvr
nastavení taky
zení, že na základě vaší volby uloží t ohle
do náramku

Switch setting:

G 1LJKW7XUQZULVW táto funkcie umožňuje vypnout auto-
matické zapínání displeje v noci.
H :HDUGHWHFWLRQ:Funkce detekuje přítomnost náramku
na ruce. V případě, že se náramek nenachází na ruce
budou všechny automatické měření vypnuté aby sa šetřila
baterie

Take photo: Fuknce dálkového fotografování.

I %3WHVWPRGHVyberte normální nebo personálí mód
a ideální tlak, který bude používan standartně při měření
Resetovanie hesla Môžete si zmeniť heslo v případě
že zabudnete svoje heslo ho múžete resetovat podrže-
ním dotykového tlačidla na náramku, kým náramek 
zavibruje. Default heslo je 0000.
Firmware update: V případe, že je k dipozici nový soft-
ware pro náramek, ho múžete nainstalovat.



Běh / 5XQQLQJ

spustite beh/runing a povolte aplikaci sdílení polohy.

na spodní části obrazovky múžete ukončit zaznamenávání
běhu Každý další š WDUWD VWRS vytvoří nový záznam 
běhuzaznamenáva čas, rychlost, kalorie, záznam trasy.
atd 

D Alarm: Možnost nastavit až 3 budíkú
E :Outsit setting: Nastavení upozorňování při sedavé práci
F 3DLUGHYLFHV Táto funkce umožňuje zrušit párování
telefónu s náramkem.

Nastavení/6HWWLQJV
1.My device Klikněte na device - jméno náramku pro spojen í
D Sport goal: Zvolte si vámi požadovaný denní cíl krokú,


který chcete dosáhnout.

Message notification: Povolte notofikace, které
chcete aby se zobrazovali na náramku.

Poznámka: Senzor se zeleným světlem sa aktivuje automaticky
každýchPLQut
počas kontorly vašeho spánku a  počas
dne pro co najpřesnejší vyhodnocení dat

SSHFL¿ kace

Čip1RUGLF
'LVSO ej2/('¶¶
%DW ériaP$K
Voděodolnost,3
 ny
Pohovostní režimcca 4d


Podpora systému,26 a vyššie
$QGURLG a vyššie
Měřič srdečního tepu
Měřič krvního tlaku
Automatické pods vícení
%OXHWRRWK



