Užívateľský manuál

1. Popis zariadenia

 Nabite prosím zariadenie pred prvým použitím 
 Nabíkačka Napätie9
diny
 Čas nabíjania: približneKR
 Uistite sa, že sa kontakty na nabíjacej kolíske dotýkajú 
 kontaktov na náramku
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Dotykové tlačidlo
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tepu/tlaku
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Náramok

Pracka
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Telo náramku

Nabíjací
konektor

 Krokomer

 Dátum a čas

 Nabíjanie zariadenia

Nabíjacia
kolíska

Akonáhle sa FIT náramok spáruje s mobilým 
telefónom sa automaticky nastaví čas aj dátum. 
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Dátum

stlačte dotykové tlačidlo1xčím prejdete na obrazovku 
meraču krvného tlaku. Spustí sa meranie.Ikona tlako- 
meru sa začne výbať.( pri meraní buďte v kľude) 
Ak potrebujete uložiť dáta z merania spustite funkciu 
v aplikácii na telefóne. Manuálne spustenie funkcie na 
náramku neukladá históriu meraní do aplikácie.


ikona

krvný tlak

vzdialenosť v km

 Spálené kalórie
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Merač krvného tlaku
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kroky

Batéria
Deň

 Vzdialenosť

Kalórie

 0RQLWRU spánku
Náramok zaznamenáva kvalitu 
spánkuDXWRPDWLF k\ pozrite si
nazbierané dáta na hlavnej 
obrazovke v aplikácii.
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 Odpárovanie bluetooth

luetooth párovanie
 .zapnite náramok podržaním dotykového tlačidla 
 Zapnite bluetooth na telefóne 
 .Stiahnite aplikáciu +%DQG do telefónu naVFDQo-
vaním QR  kódu použite aplikáciu na scanovanie QR
 Vojdite do nastavení bluetooth v aplikácii 
kde sa objaví meno náramku a zvoľte "pair" párovať.



 orizontálna a Vertikálna obrazovka

Ikona

Tep

Tu si môžete prezerať namerané dáta. Dnešné ,včerajšie
a celkový sumár dát.

 Spánok/Sleep

Vstúpte pre zobrazenie dát spánku
Vstúpte pre zobrazenie
krokov/vzdialenosti  kalórií vyhodnotenie spánku
tvrdý spánok ľahkýV pánok atď
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Po inštaláci a spustení aplikácie +%DQG zadajte všetky 
vaše údaje ako pohlavie, váhu atď. Potom spárujte náramok

 Kroky/Stepğ

V tomto menu stlačte a pozdržte tlačidlo na preklopenie LCD.

V tomto menu stlačne a podržte tlačidlo pre vyputie.

 Ako používať aplikáciu

 Základná obrazovka
'RZQORDG

 Zapnutie / vypnutie

 Sledujte namerané dáta , ktoré sú zaznamenávané

automaticky každých 30 minút.
 Kliknite naikonu  pre manuálne spustenie merania tepu.

 Odstránte zariadenie z menu bluetooth v applikácii
Vypnite aplikáciu v telefóne
 Odstráňte náramok v menu EOXHWRRWKv nastaveniach

telefónu.

 Merač srdcového tepu
Prejdite v menu na straánku merača tepu. Spustí sa 

meranie a znak srdca sa začne hýbať. Pre čo najlepší
výsledok upnite náramok na ľavú ruku, 1.5cm za

zápästím a musí byť dostatočne upnutý aby sa
merací senzor dotýkal pokožky.


Manuálne spustenie funkcie z náramku neukladá dáta
do aplikácie. V aplikácii v menu heart rate budú 

zaznamenávané automatické merania každých 30
minút.

 Srdcový tep / Heart rate

Po spárovaní sa na LCD 
náramku zobrazí ikona %OXHWRRWK .

D $ODUPMožnosť nastaviť až 3 budíkov.
E 2XWVLWVHWWLng: Nastavenie upozorňovania pri sedavej práci
F 3DLUGHYLFHV Táto funkcia umožňuje zrušiť párovanie
telefónu s náramkom.

 Meranie kvrného tlaku / blood pressure
Stlačte tlačidlopre spustenie merania. (pri meraní buďte

v kľude.  Po ukončení merania môžete uložiť výsledok do
pamäte pre neskoršiu kontrolu 
K dispozícii sú 2 typy merania 1RUP áOnyD 3HUVRQ áO ny
Štandartne zvoľte normálny mód.


Ak sa jedná o človeka s hypertenziou alebo hypotenziou,
čiže má vysoký alebo nízky tlak, zvoľte personal mód.

Pri zmene týchto nastavení vás aplikácia požiada o potvr

denie, že na základe vašej voľby uloží toto nastavenie aj
do náramku

Switch setting:

G 1LJKW7XUQZULVW táto funkcia umožňuje vypnúť auto-
matické zapínanie displeja v noci. 
H :HDUGHWHFWLRQ Funkcia detekuje prítomnosť náramku
na ruke. V prípade, že sa náramok nenachádza na ruke
budú všetky automatické merania vypnuté aby sa šetrila
batéria

Take Photo: Funkcia ďiaľkového fotografovania.

I %3WHVWPRGH Vyberte normály alebo personály mód
, a ideálny tlak, ktorý bude používaný štandartne pri meraní.
J Resetovanie hesla Môžete si zmeniť heslo: V prípade
, že zabudnete svoje heslo ho môžete resetovať podrža-
ním dotykového tlačidla na náramku, kým náramok 
zavibruje. Default heslo je 0000. 
Firmware update: V prípade, že je k dipozícii nový soft-
ware pre náramok, ho môžete nainštalovať. 



Beh / 5XQQLQJ

spustite beh/runing a povolte aplikácii zdielanie polohy.

na spodnej časti obrazovky môžete ukončiť zaznamenávanie
behu Každý ďalší šWDUWD VWRS vytvorí nový záznam
behuzaznamenáva čas, rýchlosť, kalórie, záznam trasy.
atď

Nastavenia/6HWWLQJV
1.My device Kliknite na device - meno náramku na spojenie
D Sport goal: Zvoľte si vami požadovaný denný cieľ krokov,

ktorý chcete dosiahnuť.
Message notification: Povoľte notofikácie, ktoré
chcete aby sa zobrazovali na náramku.



Poznámka: Senzor so zeleným svetlom sa aktivuje automaticky
každýchPLQút
počas kontorly vašeho spánku a  počas
dňa pre čo najpresnejšie vyhodnotenie dát
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Vodeodolnosť,3
Pohovostný režimcca 4dni


Podpora systému,26 a vyššie
$QGURLG a vyššie
Merač srdcového tepu
Meač krvného tlaku
Automatické podsvietenie
%OXHWRRWK



