Chytré hodinky

Děkujeme, že jste si vybrali naše zařízení. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uživatelský
návod.
Hodinky se připojují k telefonu skrz aplikaci “Da Fit”. K dispozici máte 2 možnosti, jak
aplikaci stáhnout:
1) Android/iOS: Naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte si aplikaci “Da Fit”. Aplikace
je i v češtině.

2) Android: vyhledejte a stáhněte si aplikaci “Da Fit” z Google Play.
iOS: vyhledejte a stáhněte si aplikaci “Da Fit” z App Store.
Bluetooth připojení
Jakmile jsou hodinky zapnuté, jsou automaticky připravené k párování. Přejděte do mobilní aplikace,
klepněte na „More options“, klepněte na „Connect Device“, klepněte na „Search“ a vyberte váš
mobilní telefon. Jakmile je Bluetooth připojení stabilní, hodinky se s telefonem automaticky
synchronizují, a nastaví tak správný čas. Pokud se od mobilního telefonu příliš vzdálíte, a přerušíte tak
spojení, hodinky se automaticky spárují znovu, jakmile se dostatečně přiblížíte. Pokud by se vyskytl
problém a hodinky se opětovně nepřipojily, zkuste aplikaci vypnout, případně restartujte telefon.
Hodinky se zapínají dlouhým stiskem na displeji, vypínají se skrz ikonu v menu „power off“.

Kompatibilita:
Bluetooth 4.0
Android 4.4
iOS 8.0
Nabíjení:
Hodinky se nabíjí přes nabíjecí kolébku, která je součástí balení. Konektor připojte do USB portu PC
či nabíječky. Jakmile se začnou hodinky nabíjet, na displeji se zobrazí symbol baterie.
Výdrž baterie činí až 5-7 dní, v úsporném režimu až 15 dní.

Přehled ikon
Volitelné ciferníky

Menu

Sportovní režimy

Měření srdečního tepu

Měření krevního tlaku

Měření kyslíku v krvi – SpO2

Počasí

Notifikace

Ovládání fotoaparátu

Hudební přehrávač

Stopky

Nastavení

Vypnutí

QR kód

Funkce
Následující funkce fungují pouze v případě, že jste úspěšně spárovali hodinky s mobilním telefonem.
Notifikace
Hodinky zobrazí příchozí SMS zprávy, upozornění či příchozí hovor. Jakmile vám někdo začne volat,
hodinky začnou vibrovat a na displeji zobrazí jméno volajícího.
Režim nerušit
Pokud aktivujete režim nerušit, notifikace (SMS, hovory) nezačnou vibrovat a rozsvěcet displej. Tato
funkce se nevztahuje na nastavený budík.
Upozornění na dlouhé sezení
Nastavte si interval, za jak dlouho vás hodinky upozornění lehkými vibracemi, abyste se šli projít.
Budík
V aplikaci si můžete nastavit konkrétní čas, kdy hodinky začnou vibrovat.
Nastavení upozornění
Můžete si vybrat ze 3 možností, jak vám hodinky oznámí příchozí zprávu:
1. Rozsvícení displeje – jakmile vám přijde zpráva, displej se rozsvítí a zobrazí vám ji
2. Vibrace – jakmile vám přijde zpráva, hodinky pouze zavibrují
3. Rozsvícení displeje + vibrace – jakmile vám přijde zpráva, hodinky zavibrují a zároveň rozsvítí
displej

Inteligentní gesta
Vyberte si, na jaké ruce budete hodinky nosit a jakmile otočíte zápěstí o 90°, displej se automaticky
rozsvítí.
Odpojení zařízení
Otevřete aplikaci Da Fit, přejděte na „More“, zobrazí se vám možnosti „Connect Device“, „Current
Device“ a „Disconnected from Current Device“, poslední možnost vyberte a potvrďte „OK“
Rady na závěr
- Před prvním použitím zapojte hodinky do nabíječky, aby se hodinky aktivovaly
- Prosím, ujistěte se, že máte zapnuté Bluetooth i hodinky
- Při párování se ujistěte, že hodinky nejsou spárovány s jiným zařízením
- Při párování mějte hodinky i telefon v těsné blízkosti
- Pokud hodinky nezobrazují notifikace, ujistěte se, že aplikace Da Fit běží na pozadí v telefonu
- Pokud se údaje o cvičení, spánku či srdečním tepu nepřenáší do aplikace, zkuste vypnout a
následně zapnout Bluetooth telefonu.
- Pokud budete chtít spárovat hodinky s novým telefonem (2. v pořadí) ujistěte se, že jste je
odpojili od původního telefonu, viz „odpojení zařízení“
- Pokud se displej nerozsvítí, připojte hodinky k nabíječce.
- Dlouhým stiskem na displeji zobrazíte informace o verzi systému hodinek

