
U
živatelská příručka

S
párování hodinek

1.  Stáhněte a nainstalujte aplikaci

Hodinky m
ůžete nastavit pom

ocí aplikace VeryFitPro pro zařízení iOS 
nebo 

Android. 
Kroky 

jsou 
znázorněny 

následovně: 
Poznám

ky: 
Hardw

arová platform
a systém

u lha m
usí splňovat požadavky.

 Naskenujte níže uvedený QR kód a 
stáhněte si VeryFitpro APP přes m

obilní 
APP store a spárujte  s hodinkam

i.

Zde si m
ůžete stáhnout 

APP VeryfitPro

2. P
roces párování

Poznám
ka: 

** 

Během
 procesu vazby vás VeryFitPro vyzve k aktivaci GPS a Bluetooth a autorizuje 

VeryFitPro pro přístup k GPS na vašem
 m

obilním
 telefonu. Telefony iPhone vás 

nebudou žádat o žádné inform
ace, dokud nedokončíte párování Bluetooth na 

hodinkách ID205L ve vestavěném
 rozhraní Bluetooth v m

obilním
 telefonu po 

párování.

1. Zapněte Bluetooth a GPS 
na svém

 m
obilním

 telefonu
2. Vyhledejte  žádost v 

rozevíracím
 seznam

u na 

dom
ovské stránce 

aplikace

Vyberte m
odel : 

ID205L

Pro dokončení 

vazby klikněte na 

„OK“.

S
ynchronizace D

ata 

V denním
 nošení m

ohou hodinky 
detekovat všechny druhy údajů o 
produktech. Uživatel m

usí před 
synchronním

 provozem
 připojit 

hodinky s Bluetooth na APP. 
Podrobné operace jsou znázorněny 
následovně:

Otevřete m
obilní aplikaci > přejeďte 

po stránce dolů > zobrazí se výzva k 
synchronizaci

Poznám
ka: 

*
* Synchronizujte prosím

 data alespoň jednou do 7 dnů, abyste 
zabránili ztrátě dat na konci sledování.

*
* Telefon Apple m

usí být také připojen ke spárovaným
 hodinkám

 

v rozhraní Bluetooth pro nastavení m
obilního telefonu, aby m

ohly 

být hodinky spojené. Kroky jsou znázorněny následovně:

*
Otevřete telefon IOS >  nastavení >  bluetooth > hledejte a 

klikněte na párování

Instrukce k používání 

1.   . N
abíjecí schém

a 
Připojte a nabíjejte hodinky podle obrázku.

2. N
ošení / N

atavení

n
o

še
n

í 

Noste zařízení v prstové vzdálenosti od 
zápěstí a upravte pevnost zápěstí do 
pohodlné polohy.

Otočte  spínač   a   vytáhněte  náram
ek

Tip:  Přílišné  nošení   m
ůže   ovlivnit   přesnost   údajů   o   srdeční   f rekvenci.

Vym
ěňte řem

ínek

O
perativní instrukce 

1. D
efinice - klíčové funkce

2.  Přepínač hodinek

Vým
ěna rozhraní displeje se objeví po 

dlouhém
 stisknutí ovladače.

Krátce stiskněte 
pravé tlačítko. N

ávrat 
na předchozí rozhraní

D
louze stiskněte 

pravé tlačítko: start

3. O
vládání hlavního rozhraní

Přejetím
 prstem

 na obrazovce vstoupíte do různých rozhraní (schém
a 

dlaždic interaktivního rozhraní)

Panel oznám
ení

Instrukce - funkce 

1. Ú
vodní funkce

Poznám
ky: D

alší funkce (spánek) a obsluha najdete v softw
aru APP  

VeryFitPro m
obilního telefonu.

Vstupte do 
sportovního okna a 
zvolte různé 
sportovní režim

y. 
Zm

ěňte sportovní 
režim

 v APP

Proveďte test 
srdeční frekvence a 
zkontrolujte data 
srdeční frekvence 
pro daný den.

Pom
ozte 

regulovat dech a 
uvolněte náladu.

Zobrazte, 
vypněte nebo 
zapněte budík. V 
m

obilní aplikaci 
m

usíte nastavit 
budík.

Ovládání 
přehrávání hudby 
v m

obilním
 

telefonu (hodinky 
nem

ohou ukládat 
hudbu)

Funkce: 
časování a 
odpočítávání.

Záznam
 

nedávných 
sportů.



2. Z
ačněte sportovat

1.
V

stupte do sportu
K

likněte na ikonu sportu  
   vyberte typ sportu > zadejte 

sportovní odpočítávání autom
aticky

2. B
ěhem

 sportu:
Pozastavit sport: Krátce stiskněte pravé tlačítko
O

bnovení sportu: krátce stiskněte pravé tlačítko
3.  U

končete sport:
U

končení sportu: dlouze stiskněte pravé tlačítko > 
vyberte na obrazovce tlačítko: K

onec

Param
etry produktu 

Rozsah nabíjecí teploty: 10 ° C - 45 ° C 
1.Vodotěsné: N

evhodné pro potápění, potápění na m
oři 3. 

nebo saunu. Vhodné pro plavání v bazénu nebo ve sprše 

(studená voda) a m
ělké vodě.

D
oporučuje se nosit a udržovat podle následujících tří bodů:

1. U
držujte produkt v čistotě;

2. U
držujte produkt v suchu;

3. N
enoste jej příliš těsně.

**
K čištění hodinek epoužívejte dom

ácí čisticí prostředky, použijte 
čisticí prostředek bez m

ýdla.
K čištění skvrn, které nelze snadno odstranit, se doporučuje 
používat alkohol.

Č
asto kladené otázky 

1. H
ledání hodinek v m

obilní aplikaci pro hodinky se nezdařilo

 D
oporučujem

e aktualizovat VeryFitPro na nejnovější verzi.

 O
věřte, zda systém

 m
obilních telefonů splňuje Android 4.4 

3.            Bluetooth je často odpojen
a) Pokud se vzdálenost m

ezi hodinkam
i a m

obilním
 telefonem

 přeruší, je 
vzdálenost m

ezi přístroji větší než 7m
 (není signál Bluetooth).

nebo IO
S 8.0 nebo vyšší.

2. Hodinky nepřijím
aly žádná upozornění, textové zprávy ani telefonní 

hovory

a) M
usíte přenést inteligentní funkci připom

enutí a připom
enutí hovoru v 

aplikaci APP a synchronizovat s hodinkam
i.

b) iphone m
usí být spárován s hodinkam

i přes Bluetooth. (Podrobnosti 
naleznete v 1. sloupci „Synchronní data“)
c) Hodinky m

usíte udržovat v souladu s technologií Bluetooth.

4. O
 zálohování dat

D
ata hodinek jsou synchronizována nejm

éně jednou za 7 dní s 
m

obilním
 telefonem

 (hodinky a uchovávají pouze data za posledních 
7 dní).
5.Jak restartovat a obnovit tovární nastavení

S
huldow

n operace: S
ledujte > nastavit > vypnutí / restart 

pravého tlačítka
O

bnovení továrního nastavení: připojte hodinky k A
P

P
 > 

otevřete A
P

P
 > m

odel zařízení > další nastavení

6. M
usím

 m
ít zapnuté bluetooth, když nosím

 hodinky?
a) Pro tři funkce, tj. počítání kroků, spánek a budík, nem

usíte hodinky neustále 
spojovat s m

obilním
 telefonem

. Pokud potřebujete hodinky nosit pouze při cvičení, 
m

ůžete hodinky a m
obilní telefon propojit, abyste m

ohli data synchronně sledovat a 
cvičení sledovat.
b) Pro funkce upozornění na volání, upozornění na zprávu, najít telefon m

usíte 
zapnout bluetooth m

obilního telefonu a udržovat spojení s m
obilním

 telefonem
.

* Podrobnější    otázky     l ze     v      aplikaci     APP zodpovědět pom
ocí nápovědy 

a     zpětné      vazby.
Operační kroky:    Nápověda a zpětná vazba  V eryFitPro  

b) Zda   existuje štít m
ezi hodinkam

i a m
obilním

 telefonem
, bude 

trium
anové tělo, kovovýroba atd. interferovat s blueloolhovým

 
spojovacím

 signálem
.

c)Funkce bluetoolh m
obilního telefonu lha je neobvyklá. 

Inform
ace o bezpečnosti a produktu a poznám

ky

Varování baterie
Baterii nerozebírejte, nevyvrtávejte ani nepoškozujte. Nerozebírejte 
vestavěné baterie nevym

ěnitelných bateriových zařízení. 

Zdravotní varování
Pokud m

áte kardiostim
ulátor nebo jiná im

plantovaná elektrická zařízení, 
poraďte se se svým

 lékařem
 dříve, než použijete hodinky pro sledování 

srdeční frekvence.
O

ptický sním
ač srdeční frekvence hodinek svítí zeleně a bliká. Pokud trpíte 

epilepsií nebo jste citliví na blikající světelné zdroje, obraťte se, prosím
, na 

svého lékaře, zda m
ůžete nosit tento produkt.

Zařízení sleduje vaše každodenní aktivity pom
ocí senzorů. Tato data jsou 

určena k tom
u, aby vám

 řekla o vašich denních aktivitách, jako jsou kroky, 
spánek, vzdálenost, srdeční frekvence a kalorie, ale nem

usí být úplně přesné!

Dlaždice, příslušenství, sním
ače srdeční frekvence a další relevantní data jsou 

určena pro zábavu a fitness, nikoli pro lékařské účely. Nelze použít pro 
diagnostiku, m

onitorování, léčbu nebo prevenci jakýchkoli chorob nebo 
sym

ptom
ů. Údaje o srdeční frekvenci slouží pouze pro inform

aci. Nejsm
e 

zodpovědní za žádné důsledky způsobené odchylkou dat.

Záležitosti vyžadující pozornost 
••

• data hodinek je třeba zálohovat jednou za 7 dní, aby nedošlo ke ztrátě 
dat.
• Hodinky nem

ají vodotěsný účinek na m
ořskou vodu, kyselé a 

alkalické roztoky, chem
ická čistidla a leštící kapaliny. Na škody nebo 

vady způsobené nesprávným
 použitím

 se záruka nevztahuje.
•

• Sportovní režim
 podporuje až 6 hodin cvičení najednou.

•
• Hodinky m

ají vodotěsnou hladinu 5ATM
 a podporují sprchu se 

studenou vodou či krátkodobé plavání na hladině (v žádném
 případě 

nejsou určeny na potápění).

• • 

Při každodenním
 používání nepoužívejte hodinky příliš těsně. Udržujt e 

části hodinek,  které  se dotýkají pokožky, suché.
Když je zm

ěřena vaše srdeční frekvence, držte ruku během
 testu v klidu.

Č
ištění a údržba

Zařízení splňuje kritérium
 EU ROHS. Viz IEC 62321, 

sm
ěrnice EU RoHS 2011/65 / EU a revidovaná 

sm
ěrnice.

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz podléhá následujícím
 

dvěm
a podm

ínkám
:

(1) toto zařízení nesm
í způsobovat škodlivé rušení

(2) toto zařízení m
usí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které m

ůže 
způsobit nežádoucí provoz.

Zm
ěny nebo m

odifikace, které nebyly výslovně schváleny odpovědnou stranou za 
dodržování předpisů, by m

ohly zabránit oprávnění uživatele provozovat zařízení. 
Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje lim

itům
 pro digitální 

zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto lim
ity jsou navrženy tak, aby 

poskytovaly přim
ěřenou ochranu proti rušení v obytné oblasti. Toto zařízení 

vytváří vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v 
souladu s pokyny, m

ůže způsobit škodlivé rušení rádiových kom
unikací. 

N
eexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci.

Pokud toto zařízení nezpůsobuje rušivý vliv na rozhlasový nebo televizní příjem
, 

což lze zjistit vypnutím
 a zapnutím

 zařízení, je uživatel vyzván, aby se pokusil 
opravit rušení jedním

 nebo více z následujících opatření:

- Přesm
ěrujte nebo přem

ístěte přijím
ací anténu.

- Zvětšete vzdálenost m
ezi zařízením

 a přijím
ačem

.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném

 obvodu, než ve kterém
 je připojen přijím

ač.
- Požádejte o pom

oc prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika.

PO
ZO

R
N

EBEZPEČÍ VÝBU
CH

U
, PO

KU
D

 JE BATERIE 
VYM

ĚN
ĚN

A ZA N
ESPRÁVN

Ý TYP
PO

U
ŽITÉ BATERIE ZN

EŠKO
D

Ň
U

JTE D
LE 

PO
KYN

Ů

Staré elektrické spotřebiče nesm
í být likvidovány 

společně se zb ytkovým
 odpadem

, ale m
usí být 

likvidovány odděleně. Likvidace na společném
 

sběrném
 m

ístě soukrom
ým

i osobam
i je zdarm

a. 
M

ajitel starých spotřebičů je povinen přivést spotřebiče 
na tato sběrná m

ísta nebo na podobná sběrná m
ísta. 

Tím
to m

alým
 osobním

 úsilím
 přispíváte k recyklaci 

cenných surovin a zpracování toxických látek.

Exkluzivní dovozce a prodejce pro ČR 

www.D
IA

X.cz

www.LIN
TEX.cz
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