
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

T183G Fitness náramek 115 Plus color  

Popis:

Senzor by měl být blízko kůže, aby se zabránilo pohybu.

Nabijte náramek. Poprvé se ujistěte, že je baterie nabitá. Pokud se  normálně nezapne, 
připojte na nabíječku a náramek se automaticky zapne. 

Nabíjení: připojte koncovku hodinek do USB výstupu napáječe, ihned po zapojení do sítě se 
zobrazí ikona nabíjení.

Pro správnou funkčnost všech funkcí je nutné hodinky spárovat s mobilní aplikaci LeFun health,
Yoho Sports nebo HryFine ( uvedeno v manuálu který je součástí zásilky) volně stažitelnou z 
GooglePlay a AppStore.

Připojení zařízení
Poprvé se musíte ke kalibraci připojit k APP. Po úspěšném připojení náramek automaticky 
synchronizuje čas.

- Otevřete aplikaci telefonu - kliknutím spusťte skenování - klikněte na připojení zařízení

- Po úspěšném spárování aplikace automaticky uloží adresu Bluetooth náramku a při otevření 
nebo spuštění aplikace na pozadí automaticky vyhledá a připojí náramek:

-Mobilní telefon s  Androidem:  Ujistěte se, že APP běží v pozadí a nastavení systému mobilních
telefonů má všechna oprávnění, jako je spuštění pozadí a čtení kontaktních informací.

Popis funkce náramku

- Když je zařízení vypnuté, zapněte jej stisknutím a podržením déle než 3 sekundy

- V rozhraní adresy Bluetooth náramku stiskněte podržením 2sekundových náramkových 
hodinek pro vypnutí telefonu. Krátkým stisknutím opustíte stránku vypnutí

- Zařízení pro reset náramku Tato funkce vymaže všechna data náramku (například počítání 
kroků)

- V zapnutém stavu rozsvíťte obrazovku krátkým stisknutím funkčního tlačítka

- Ať už jde o výchozí stránku s hodinami náramku, stiskněte klávesovou zkratku pro přepnutí- 
krátkým stisknutím pro zobrazení různých stránek, žádná operace výchozí pětisekundová 
obrazovka

- Chcete-li zahájit test, přepněte na rozhraní srdečního rytmu tři v jednom, 60s časový limit 
srdečního rytmu automaticky mimo obrazovku (srdeční frekvence a krevní tlak vyžadují 
hardwarovou podporu náramku)

Rozhraní hodin

Po synchronizaci s telefonem náramek automaticky kalibruje čas: Stisknutím a podržením 
pohotovostního rozhraní po dobu 2 sekund přepnete hodinové rozhraní na 24/12 hodin
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Počet kroků
Noste náramek a zaznamenejte počet kroků denního pohybu, abyste si mohli prohlédnout 
aktuální kroky v reálném čase.

Vzdálenost
Vzdálenost pohybu se odhaduje na základě počtu kroků chůze

Kalorie
Odhadněte spálené kalorie na základě počtu kroků

Srdeční frekvence, krevní tlak, kyslík v krvi-  3v1
Po vstupu do testovacího rozhraní srdeční frekvence 3v1 na několik sekund se zobrazí aktuální 
srdeční frekvence, krevní tlak a výsledek testu kyslíku v krvi. Tato funkce vyžaduje náramek 
podporující snímače srdeční frekvence a krevního tlaku

Režim více sportů

(Režim běhu)

V tomto rozhraní můžete zaznamenávat kalorie a dobu trvání běhu

(Režim švihadla)

V tomto rozhraní můžete zaznamenávat kalorie a dobu trvání přeskoku přes švihadlo.

(Režim sedů-lehů)

V tomto rozhraní můžete zaznamenávat kalorie a dobu trvání sedů-lehů.

(Režim spánku)

Když usnete, náramek automaticky přejde do režimu sledování spánku: automaticky detekuje 
váš hluboký spánek / mělký spánek / probdělá noc. Vypočítá vaši kvalitu spánku: údaje o 
spánku jsou podporovány pouze pro prohlížení v aplikaci. Poznámka: Když si zapnete náramek
do režimu spánku, budete mít údaje o spánku a začnete detekovat spánek v 10 hodin večer. 

Informační režim

Když náramek posílá více zpráv s připomenutím, vstupte do tohoto rozhraní a zobrazte 
poslední 3 záznamy zpráv

Funkce a nastavení aplikace

Po zadání APP prosím zadejte své osobní údaje. Nastavení - osobní údaje. Můžete nastavit 
pohlaví - věk - výška - váha.
Můžete také nastavit své kroky denního cíle ke sledování denního dokončení.

(push aplikace)

Příchozí hovor v připojeném stavu, pokud je povolena funkce upozornění na volání, při 
příchozím hovoru náramek zavibruje a to přehraje jméno nebo číslo volajícího. (Musíte dát APP
nahrát adresář)

SMS- obdržíte sms, pokud je povolena funkce upozornění na sms, při přijetí SMS náramek 
zavibruje.

Další připomenutí- pokud je povolená funkce připomenutí Wechat, QQ, Facebook a další, při 
přijetí náramek zavibruje( můžete vidět poslední 3 zprávy v informačním menu. Náramek 
může zobrazit 20 až 40 slov.)

Tipy pro uživatele Androidu:

Pokud používáte funkci připomenutí, musíte ji nastavit tak, aby umožňovala spuštění aplikace 
„FitPro“ na pozadí: do povolení práv se doporučuje přidat „FitPro“ a otevřít všechna oprávnění.

Natavení alarmu: 

Může být nastaveno 8 alarmů. Po nastavení bude synchronizován s náramkem, je podporován 
offline alarm, po úspěšné synchronizaci, i když není připojena APP, bude náramek upozorňovat
podle nastaveného času.
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(Hledání náramku)

Pokud je povolená funkce hledání náramku, klikněte na tuto funkci a náramek začne vibrovat.

(vzdálené fotografování)

V připojeném stavu spusťte fotografii z náramku nebo APP, abyste vstoupili do rozhraní 
vzdálené kamery, zatřeste / otočte zápěstí / dotkněte se náramku a po 3 sekundách 
odpočítávání automaticky pořiďte fotografii. Povolte aplikaci přístup do fotoalba a uložte 
fotografii autoportrétu.

( upozornění na dlouhé sezení)

Můžete si nastavit dobu, po které Vás náramek upozorní na dlouhé sezení.

(Nerušit režim)

Můžete si nastavit dobu, po kterou nechcete být náramkem rušení.

(Reset)

Zvolení toto režimu, vymažete všechny data.

Specifikace:

* Displej: 0.96´´ barevný dotykový displej

* Bluetooth 4.0

* Vzdálenost párování: 5-10 metrů

* Baterie:  60mAh

* Doba nabíjení- 1-2 hodiny

* Pohotovostní režim: až 10 dnů

* Podpora IOS 8 a Android 4.3 a vyšší

* Nabíjení Plug and Play přes zabudované USB v řemínku

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Nesmí se nosit při koupání a plavání.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 
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Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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