
Inteligentný náramok K22

Užívateľská príručka
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Pred použitím ho úplne nabite. APP: Dafit

1. Stiahnutie aplikácie
1.1. Dlhým stlačením bočného tlačidla „OPEN“ zapnite. 
1.2. Naskenujte QR kód nižšie a nainštalujte si Dafit APP, Alebo si stiahnite „Dafit“ z App-
Store, Google Player a nainštalujte ho. 

Kompatibilný system: Andorid 4.4 a vyšší, iOS 8.0 a vyšší. 

Pripojenie k verzii volania BT
Krok 1: Zapnite Bluetooth na mobilnom telefóne 
Krok 2: Otvorte aplikáciu „Dafit“ a pripojte sa klepnutím na položku „Pridať zariadenie“. 

      Krok 3: Zapnite ponuku telefónu na hodinkách.

 
      Krok 4: Skontrolujte menu hodiniek, MAC adresa  
      posledné štyri čísla „A9C7“, potom prejdite na mo- 
      bilný telefón „nastavenie-bluetooth“ a vyhľadajte  
      rovnaký názov bluetooth s poslednými 4 číslami  
      „A9C7“, dokončite BT pripojenie ako je uvedené niž 
      šie.
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Pripojenie k volaniu bez BT
1.3. Vstúpte do APP na spojenie hľadaného zariadenia. 
Krok 1: Zapnite Bluetooth mobilného telefónu. 
Krok 2: Otvorte „Dafit“APP, Kliknite na „Pridať zariadenie“ pre pripojenie. 

2. Funkcie inteligentného náramku
2.1. Časové rozhranie 
2.1.1. Zapnutie: Dlho stlačte bočné tlačidlo „OPEN“ na 3 sekundy. 
2.2.2. Vypnutie: Na časovom rozhraní stlačte na 3 sekundy bočné tlačidlo „OPEN“, po-
tom ho vypnite kliknutím na ikonu „√“ 
2.2.3. Prepnutie ciferníka: Dlho stlačte obrazovku podľa hlavného ciferníka, 4 možnosti 
rozhrania, a 4. číselník môže manuálne nahradiť užívateľom definované obrázky alebo 
fotografie v ponuke APP

2.2. Funkcie 

      2.2.1. Záznamy činností (Záznamy krokov) .
 

      2.2.2. Monitor spánku Obdobie monitorovania spánku: 20:00 až   
      22:00 AMP, uistite sa, že máte na sebe náramok.
 

      2.2.3. Monitor srdcovej frekvencie (Ak potrebujete 24-hodinový  
      monitor, zapnite,  „Celodenný srdcový tep“ v aplikácii Dafit v ponuke  
      „Iné“).
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      2.2.4. Cvičenie (viacero športových režimov: chôdza, beh, jazda na  
      bicykli, skákanie na švihadle, bedminton, basketbal, futbal, plávanie,  
      všetky údaje o cvičení budú synchronizované s aplikáciou Dafit v  
      mobilnom telefóne).

2.2.5. Bluetooth hovor (K27 bez tejto funkcie volania BT) 
 

2.2.6. Detekcia krvného tlaku (pre sledovanie kliknite na obrazovku).
 

2.2.7. Detekcia krvného tlaku (pre sledovanie kliknite na obrazovku)
 

Vyberte si požadovaný športový režim, začnite tes-
tovať a zobrazte všetky údaje o cvičení: najazdené 
kilometre, kalórie, srdcový tep ako na obrázku nižšie; 
Posuvná obrazovka vľavo môže ukončiť alebo poza-
staviť športové testovanie.
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2.2.8. Počasie (Posunutím obrazovky na hor môžete skontrolovať 
informácie o počasí pre tento týždeň).
   

2.2.9. Android: Zapnite aplikáciu Dafit, z inteligentného náramku za-
dajte „spúšť“, zatraste náramkom alebo kliknite a vytvorte fotografiu. 
IOS: Zadajte „spúšť“ inteligentného náramku, uistite sa, že zapnete 
fotoaparát mobilu, zatraste náramkom alebo kliknite na ikonu.

 

2.2.10. Prehrávač (Zadajte BT hudbu, kliknite na strednú ikonu pre 
pozastavenie alebo pokračovanie), klepnutím na ľavú ikonu prehráte 
poslednú skladbu, klepnutím na pravú ikonu prehráte ďalšiu sklad-
bu
 

2.2.11. Zapnutie upozornení (Zapnite sociálnu aplikáciu Dafit „Upo-
zornenia“, ako je Facebook, Twitter, Skype atď.) Venujte pozornosť 
nastaveniu mobilného telefónu Android:  
AplikáciaDafit/Upozornenie/Prístupnosť a zapnite „Dafit“.
 

3. Vyskakovacie menu (Posuňte obrazovku nadol z hlavného ciferníka hodiniek)
      3.1.  Režim kina 
      3.2.  Nastavenie jasu 
      3.3.  Režim vibrácií alebo stlmenia 
      3.4.  Informácie o počasí 
      3.5.  Nastavenie: Stopky, alarm, odpočítavanie, jas, otrasy: vypnuté,  
       kino, reset, vypnutie,  kód APP. 



4. Funkcie Dafit
4.1. Synchronizácia údajov 
Všetky namerané údaje z inteligentného náramku sa budú synchronizovať s aplikáciou 
Dafit v mobilnom telefóne, napr.: krok, monitor spánku, srdcová frekvencia, krvný tlak, 
kyslík v krvi a ďalšie údaje ako nižšie Obr. 

4.2. Rozhranie na pripojenie inteligentného náramku 

4.2.1 Watch Faces (5 možností rozhrania a používatelia môžu manuálne nahradiť použí-
vateľom definované obrázky alebo fotografie).

 
4.2.3. Upozornenia (Zapnite odosielanie správ zo sociálnych aplikácií, ako je WeChat, 
Facebook, whats’app, Twitter atď.)

         4.2.4. Budíky (3 možnosti)
   

4.2.5. Spúšť 

4.2.6. Ostatné (Nájdi môj inteligentný náramok, Formáty času, Nastavenie času bez 
vyrušovania, Pripomenutie neaktivity, Celodenný monitor srdcového tepu, Obrazovka 
rýchleho zobrazenia, Počasie, Pripomienka pitného režimu, Pripomienka fyziologického 
cyklu)

A. Zapnite režim „Nájsť môj náramok“, náramok bude vibrovať, keď sa bluetooth 
úspešne pripojí medzi mobilný telefón a inteligentný náramok.  
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B. Formát času (2 možnosti) - 12 a 24 hodín
C. Režim bez rušenia
D. Upozornenie nečinnosti (funkčné od 10:00-22:00)
E. Celodenný monitor srdcového tepu (zapnite ho, aby zistil váš celodenný srdcový 
tep)
F. Obrazovka rýchleho zobrazenia: prebudenie obrazovky (zapnite ju a vyberte platné 
časové obdobie)
G. Pripomienka pitného režimu
H. Počasie: Zapnite počasie, vyberte požadované mesto alebo automatickú polohu 
(pásmo zobrazí počasie v lokalizovanom meste)
I. Pripomenutie fyziologického cyklu

Poznámky Všimnite si, prosím, vyššie uvedené funkcie fungujú na základe aktivovaných 
a uložených súvisiacich nastavení

5. Užitočné rady
5 .1.  Pripojte naramok cez Bluetooth
5.1.1. Pred pripojením zapnite bluetooth svojho telefónu a zapnite bluetooth inteligent-
ného náramku
5.1.2. Pred pripojením sa uistite, že sa váš inteligentný náramok nepripojil k inému te-
lefónu 
5.1.3. Prosím keď sa pripájate, majte pri sebe inteligentný náramok.

5.2. Zapnite si upozornenia mobilného telefónu a povoľte spustenie povolení na pozadí, 
ak je vo vašom mobile nainštalovaný „Mobile manager“ alebo iné podobné aplikácie, 
inak nebudete dostávať správy.

5.3. Batéria Nabíjanie: Napájací adaptér: 5V 0,5~1A 

Upozornenie: Tento výrobok nie je zdravotnícka pomôcka. Inteligentný náramok a 
jeho aplikácie by sa nemali používať pri diagnostike, liečbe ani ako preventívna liečba 
chorôb. Pred zmenou cvičebného návyku alebo spánkového návyku sa poraďte s leká-
rom, aby ste predišli vážnym zraneniam. Výrobca si vyhradzuje právou upraviť a vylepšiť 
akýkoľvek popis funkcií v tejto používateľskej príručke a priebežnú aktualizáciu nového 
obsahu bez ďalšieho upozornenia. Táto používateľská príručka je len orientačná, predaj 
inteligentného náramku závisí od konečného produktu. 
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