
NÁVOD NA POUŽITIE – Inteligentné hodinky 1. 
Popis vzhľadu

2. Pokyny na nabíjanie 
Ďakujeme za zakúpenie našich inteligentných hodiniek. Pri prvom použití si pozorne prečítajte túto príručku. Najskôr stlačte a podržte displej hodiniek 
prípadne bočné tlačidlo po dobu 5 sekúnd, aby sa hodinky zapli. Ak je batéria takmer vybitá alebo vybitá, najskôr ju nabite. Pripájací kábel na nabíjanie pripojte 
k hodinkám a následne k zdroju s USB vstupom (napríklad počítač, mobilný zdroj alebo štandardný napájací adaptér) pričom vstupné napätie musí byť 5V1A 
alebo 5V2A. Tak ako je uvedené nižšie: 

3. Stiahnite si aplikáciu a spárujte prostredníctvom Bluetooth 
(1) Inštalácia aplikácie: 
Pred použitím tohto zariadenia si stiahnite aplikáciu a nainštalujte ju. Ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, vyberte zodpovedajúci QR kód, ktorý 
chcete naskenovať, podľa operačného systému telefónu. 

Rovnako si môžete dať vyhľadať aplikáciu „FitCloudPro“ v obchode Apple AppStore a následne nainštalovať. Aplikáciu „FitCloudPro“ si v prípade telefónov s 
operačným systémom Android môžete vyhľadať a stiahnuť z iných obchodov Android (kompatibilný systém iOS8.4 Android 4.4 alebo vyššie triedy). 

(2) Párovanie Bluetooth 

1. Pri prvom použití je potrebné po stiahnutí a inštalácii aplikácie je potrebné vytvoriť konto, zaregistrovať sa a následne sa 
prihlásiť s Vašim užívateľským menom a heslom. 
2.  Telefón si zapnite funkciu Bluetooth, otvorte Bluetooth mobilného telefónu, následne otvorte aplikáciu a kliknite na 
-› „Moje“ (Mine)  -› kliknite „Pridať zariadenie“ (Add device) -› kliknite  „VYHĽADÁVAŤ“ (SEARCH), vyberte zodpovedajúci názov 
Bluetooth daného náramku  -› „Pripojenie je úspešné“. 

4. Funkcie hodiniek Tlačidlo: 

1. Stlačením a podržaním na 5 sekúnd 
zapnete / vypnete. 

2. Krátkym stlačením zapnete / vypnete 
obrazovku. 

Dlhé stlačenie na obrazovke: 

1. Zariadenie je vo vypnutom stave a stlačením a podržaním obrazovky 
po dobu 5 sekúnd sa zapne.

2. Stlačte a podržte obrazovku po dobu 3 sekúnd v stave hlavnej voľby, 
aby ste vybrali rôzne voľby.

Potiahnutie prstom po displeji smerom doľava:  Prechod na ďalšiu obrazovku 
Potiahnutie prstom po displeji smerom doprava: Návrat späť alebo na predchádzajúcu stránku. 

Potiahnutie prstom po displeji smerom nahor: V stave hlavného vytáčania umožňuje výsuvná 
obrazovka rýchle zobrazenie informácií. Potiahnutie prstom nadol: V stave hlavného vytáčania 
môže posuvná obrazovka rýchlo vstúpiť do ponuky nastavenia. 

5. Parametre produktu 
Čipová sada: RTK8762C 
Displej: 1,3 IPS farebná obrazovka  
Batéria: 240mAh Rozlíšenie: 240 * 
240dpi 
Vodotesná úroveň: IP67 
Materiál remienka: TPU 
Senzor STK8321

Čip srdcovej frekvencie: EM1029
Pracovný čas: 5-7 dní 
Bluetooth: 5,0 
Prevádzková teplota: + 10 ° C - 50 ° C

Zoznam balenia:  
Kábel na nabíjanie
Používateľská príručka 

Operačný systém: iOS8.4 + Android 4.4 vyššie 

6. Jazyk 
(Jazyk: zjednodušená čínština, angličtina, tradičná čínština, arabčina, čeština, nemčina, gréčtina, španielčina, perzština, francúzština, taliančina, japončina, 
kórejčina, holandčina, poľština, portugalčina, ruština, fínčina, švédčina, následne sa budeme snažiť pridať ďalšie jazyky) 

7. Hlavná funkcia 

Čas 

Kroky 

Vzdialenosť 

Kalórie 

Spánok 

Režimy viacerých športov 

Pripomienka dlhého sedenia 
Vypnutie 
Upozornenie prichádzajúceho/zmeškaného hovoru 
Notifikácie (We Chat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, atď.)  

Časovač 
Vyhľadanie telefónu 
Viacjazyčné
Srdcová frekvencia (voliteľné) 
Krvný tlak 
Kyslík v krvi  

8. Bezpečnostné opatrenia 

1. Nezasahujte vážne do hlavnej jednotky. 
2. Nedotýkajte sa chemikálií, ako je benzén alebo riedidlo.
3. Nepribližujte sa k silným magnetickým poliam a staniciam s 

elektrickým šokom.
4. Vyhýbajte sa priamemu svetlu alebo tepelným zariadeniam.
5. Nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte svojpomocne. 
6. Zlikvidujte obaly, batérie a staré elektronické výrobky, trieďte ich 

prosím správne. 
7. Nie je vhodné nosiť počas kúpania. (Teplota nemôže prekročiť 45 ° C)
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