
NÁVOD NA POUŽITIE – Inteligentné hodinky 
1. Popis vzhľadu 

2. Pokyny na nabíjanie 

Ďakujeme, že ste si vybrali inteligentný náramok našej spoločnosti. Pri prvom použití si pozorne prečítajte pokyny. Najprv zapnite 

zariadenie stlačením a podržaním dotykovej plochy. Ak je batéria takmer vybitá alebo vybitá, najskôr ju nabite. Po pripojení 

nabíjacej základne zapojte USB rozhranie (napríklad počítačový port, mobilný zdroj napájania alebo štandardný napájací adaptér) 

na nabíjanie. Vstupné napätie musí byť 5V1A alebo 5V2A. 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 a 
naskenujte telefónom nasledovný QR kód : 

„Hardsport“ môžete tiež vyhľadať v obchode s aplikáciami Apple AppStore a nainštalovať ho. Pri telefónoch s operačným 

systémom Androidom je možné sťahovať a inštalovať aplikáciu z iných obchodov OS Android (Kompatibilný systém iOS8.4 + 

Android 4.4 alebo novší). 

(2) Párovanie pomocou 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 
-› „Zariadenie“ (Device)  -› kliknite -›  kliknite  „vyhľadať zariadenie“ (Search device), vyberte zodpovedajúci názov zariadenia 
Bluetooth-› „Pripojenie je úspešné“. 

4.Výber domovskej obrazovky 

Ako je znázornené na obrázku nižšie, podržte domovskú obrazovku po dobu 3 sekúnd, aby Vám bolo umožnené vybrať rozhranie 

domovskej obrazovky. Na výber sú 4 hlavné rozhrania domovskej obrazovky. 

Teplota kože: 

 Epidermálna teplota 

človeka v reálnom čase. 

 Telesná teplota:  

skutočná teplota tela. 

Špeciálne opatrenia pri meraní telesnej teploty: 

1. Pri prvom meraní noste hodinky na ruke  5 minút pred meraním teploty. 

2. Odporúča sa merať telesnú teplotu pri teplote okolia 18 - 32 ° C, v opačnom prípade 
nie je  zaručená presnosť merania. 

5. Parametre produktu 

Čipová sada: nRF52832 

Displej: 1,3 * farebná 

obrazovka IPS Rozlíšenie: 

240 * 240 dpi Vodotesná 

úroveň: IP67 

Materiál remienka: TPU 

Senzor akcelerácie: 

KX023-10:25 Teplotný 

snímač: CT1711 

Čip srdcovej frekvencie: HX3300 

Batéria: 240 mAs 

Výdrž: 5-7 dní 

Bluetooth: 5.0 

Prevádzková teplota: -10 ° C - 50 ° C 

Obsah balenia:  
Kábel nabíjania  
Používateľská príručka 

Systém: iOS8.4 + Android 4.4 vyššie 

6. Jazyk 

Jazyky podpory aplikácií: čínština, angličtina, japončina, ruština, francúzština, Nemecko, portugalčina, španielčina, arabčina atď. 

TFT displej  

Dotyková oblasť  
remienok 

Kontakty nabíjania 

Senzor srdcového tepu 

Sonda na meranie teploty 

Magnetický nabíjací kábel 

Dotyk: prebudenie hodiniek/prepnutie 
Dlhé podržanie: spustenie/otvorenie/opustenie sekundárneho  menu



7. Hlavné funkcie 

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)

Záručný list 

Názov: 

Model: 

Meno: 

Kontaktné telefónne číslo: 

Adresa: 

Distribučná spoločnosť: 

Kontaktné telefónne číslo: 

Adresa: 

Dátum predaja: 




