2. Proces párování

Párování hodinek

Uživatelská příručka

1. Stažení a instalace aplikace
Můžete nastavit hodinky skrz aplikace VeryFitPro
na zařízení s Android i iOS. Kroky jsou zobrazeny následovně:
Poznámka: Hardwarová platforma systému zařízení
musí splňovat požadavky.

Android 4.4
nebo novější

iOS 8.0
nebo novější

Správný postup:
Naskenujte QR kód nebo
stáhněte aplikaci VeryFitPro
a spárujte s hodinkami.

1) zapněte na svém mobilním
telefonu Bluetooth a GPS
2) najděte požadavek na spárování
v rozevíracím seznamu na domovské
stránce aplikace vyberte model: ID205G
Stiskněte OK pro dokončení párování

Nesprávný postup:
párování hodinek
přímo přes Bluetooth
ve vašem telefonu ..

Pozorně si přečtěte pokyny
a uschovejte je.

Synchronizace dat

Instrukce k použití

Instrukce k použití
1. Schéma nabíjení
Připojte a nebijte hodinky podle obrázku.
Je nutné nabít hodinky pro aktivaci před prvním použitím.

Při každodenním nošení mohou
hodinky detekovat všechny druhy
produktových dat. Uživatel musí
před synchronním provozem
hodinky připojit k aplikaci pomocí
bluetooth. Podrobné operace jsou
zobrazeny následovně:

Poznámky:
* Během procesu párování vás VeryFitPro vyzve
na povolení GPS a Bluetooth a autorizaci VeryFitPro
umožníte přístup k GPS na vašem mobilním telefonu
* Telefony značky Apple vás nebudou žádat o žádné
informace, pokud nedokončíte párování Bluetooth
na hodinkách.

1. Definice tlačítek

Kkrátké stisknutí
tlačítka: Vrátíte se
na předchozí stranu.

Otevřete mobilní aplikaci>
přejeďte po stránce dolů> zobrazí
se výzva k synchronizaci

1. Nošení a instalace

Odepnutí řemínku

Nošení

2. Přepínání ciferníku hodinek

Poznámka!
Prosíme, synchronizujte data alespoň jednou za 7 dní,
abyste předešli případné ztrátě dat, pokud by hodinky
přestaly fungovat.

3. Operace hlavního rozhraní
Přejetím po obrazovce pro otevření
různých rozhraní.

rozhraní
seznamu
funkcí

Datový řádek

Posuňte osu na pružině
a vytáhněte náramek.

Tip: příliš volné nošení může ovlivnit přesnost
měřených dat.

2. Začátek sportu

Informace o funkcích
1. Úvod do funkce ikon
Proveďte test srdeční
frekvence a zkontrolujte
údaje o srdeční frekvenci
pro daný den.

Notice bar

Stavová řádek

Noste hodinky ve vzdálenosti jednoho prstu
od zápěstí a upravte si těsnost náramku do
pohodlné polohy.

Po dlouhém stisknutí
ciferníku se objeví
výměna rozhraní
ciferníku.

Pomůže vám regulovat
váš dech a zklidní
vaší náladu.

Zobrazte, vypněte
nebo zapněte budík.
Je třeba přidat budík
do mobilní aplikace.

Ovládejte hudbu na
vašem telefonu.
(hodinky neumí ukládat
hdbu)

Funkce stopek
a odpočtu.

Zaznamenání
nedávných sportů.

Vstupte do sportovního okna a vyberte různé
sportovní režimy. Změňte sportovní režim v aplikaci.

Funkce Počasí vám umožňuje sledovat počasí ve
vašem městě. Protože se údaje o počasí získávají
prostřednictvím mobilní telefonní sítě, je nutné
udržovat spojení mezi hodinkami a telefonem,
aby bylo možné včas aktualizovat údaje o počasí.

Poznámka: Pro více funkcí (Spánek) a operací
zkontrolujte software VeryFit Pro na vašem telefonu

1) Zadejte sport
Klikněte na ikonu sportu
> vyberte typ sportu> zadejte
automaticky odpočet sportu
2) Během sportu
Pozastavení sportu: Krátce stiskněte pravé tlačítko
Obnovit sport: Krátce stiskněte pravé tlačítko
3) Ukončete sport
Ukončení sportu: dlouze stiskněte pravé tlačítko> vyberte
tlačítko Konec na obrazovce
4) Začněte sportovat
Když je aktivován venkovní běh, hodinky budou hledat
GPS automaticky. Klepnutím na ikonu Přeskočit
přeskočíte GPS polohování, ale pohybovou stopu nelze
zobrazit dříve úspěšné umístění. Odpočítávání začíná po
úspěšném polohování nebo přeskočení polohování.
Po odpočítávání začněte sportovat.

3. Sledování zdraví žen
Zobrazit umístění: v datovém pruhu
Funkce sledování zdraví žen,
který se používá pro záznam
menstruační změny, sleduje jednotlivce
menstruační cyklus a předpovídá
ovulace (musí být povolena v aplikaci)

Technické specifikace produktu
Typ obrazovky
Kapacita
baterie
Doba
nabíjení
Stupeň
krytí
Provozní
teplota
Frekvence
produktu

Nabíjecí
napětí
2,5 h

Životnost baterie

1,3”
barevný displej
5–7 dní

Hmotnost
produktu

Max. spotřeba
vysílacího výkonu

rozsah nabíjecí teploty: 10 ° C-45 ° C
Životnost baterie: Aktuální životnost baterie a doba nabíjení
se budou lišit v závislosti na použití a prostředí, atd.
Vodotěsnost: Není vhodný pro potápění, koupání v moři
nebo saunování. Vhodné pro plavání v bazénu nebo sprchování.

Čiětění a údržba produktu

Varování o baterii
Baterii nerozebírejte, nevyvrtávejte ani nepoškozujte
Nerozebírejte vestavěné baterie nevyměnitelných bateriových
zařízení. K vyjmutí baterie nepoužívejte ostré předměty. Zdravotní
varování Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné
implantována elektronické zařízení, poraďte se se svým lékařem
dříve, než použijete pásek pro sledování srdeční frekvence.
Optický snímač srdeční frekvence hodinek svítí zeleně a bliká.
Pokud máte epilepsii nebo jste citlivý na blikající světelné zdroje,
poraďte se se svým lékařem, zda můžete tento produkt nosit.
Zařízení sleduje vaše každodenní aktivity pomocí senzorů. Účelem
těchto údajů je informovat o vašich každodenních činnostech,
jako jsou kroky, spánek, vzdálenost, srdeční frekvence a kalorie,
ale nemusí být zcela přesné. Zařízení, příslušenství, snímače
srdeční frekvence a další důležité údaje jsou určeny pro zábavu a
fitness, ne pro lékařské účely. Nelze použít pro diagnostiku,
monitorování, léčbu nebo prevenci jakýchkoliv chorob nebo
symptomů. Údaje o srdeční frekvenci slouží pouze pro informaci.
Nejsme zodpovědní za žádné důsledky způsobené odchylkou dat.
Varování jízda na kole Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné
implantována elektronické zařízení, poraďte se se svým lékařem
dříve, než použijete pásek pro sledování srdeční frekvence.
Poznámky: Data zařízení by měla být synchronizovaná jednou za
sedm dní, aby nedošlo ke ztrátě dat. Zařízení nemá vodotěsný
účinek na mořskou vodu, kyselý a alkalický roztok, chemické
činidlo a jiné žíravé kapaliny. Poškození nebo porucha způsobená
nesprávným použitím nebo nesprávným použitím je nad rámec
záruky. Zařízení podporuje použití pod studenou sprchou nebo
plavání s výjimkou potápění.
Při každodenním používání by se zařízení nemělo používat příliš
těsně. Udržujte části, na kterých se zařízení dotýká pokožky,
suché. Během detekce srdeční frekvence mějte paži v klidu.

POZOR
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE VÝMĚNA BATERIE
NEPŘESNÝM TYPEM
LIKVIDUJTE POUŽITÉ BATERIE PODLE
K POKYNŮM
Staré elektrické spotřebiče nesmí být likvidovány společně se
zbytkovým odpadem, ale musí být likvidovány odděleně.
Likvidace na společném sběrném místě soukromě
osoba je zdarma. Odpovědný je vlastník starých spotřebičů
přivést spotřebiče na tato sběrná místa nebo podobně
sběrná místa. S tímto malým osobním úsilím přispíváte
recyklovat cenné suroviny a zpracovávat toxické látky
postoje.

Doporučené nošení a údržba podle následujících tří bodů:
1) udržovat hodinky čisté
2) udržovat v suchu
3) nenosit příliš upnuté
* K čištění hodin nepoužívejte domácí čisticí prostředky,
ale použijte čistící prostředek bez mýdla.
* K čištění skvrn, které nelze snadno odstranit, se doporučuje
použít alkohol.

Často kladené otázky
1. Spárování hodinek s aplikací VeryFitPro se nezdařilo
1) Doporučujeme aktualizovat VeryFitPro
na nejnovější verzi.
2) Doporučujeme ukončit všechny aplikace, znovu
aktivovat Bluetooth telefonu a znovu se připojit.
3) Ověřte, že systém telefonu je Android 4.4. nebo IOS 8.0 a vyšší.
2. Hodinky nezobrazují žádné oznámení, zda příchozí hovory.
1) Je nutné zapnout funkci inteligentního připomenutí a funkci
připomenutí hovoru v aplikaci a synchronizovat s hodinkami.
2) Hodinky by měly být spárované s mobilním telefonem
přes Bluetooth.
3) Je nutné udržovat hodinky s Bluetooth připojením.
3. Bluetooth se často odpojuje
1) Relativně velká vzdálenost mezi hodinkami a telefonem může
způsobit odpojení Bluetooth a účinek připojení přes
7 metrů bude slabý.

zařízení splňuje kritérium EU ROHS.
Viz IEC 62321, směrnice EU ROHS
2011/65 / EU a revidovaná směrnice.

Pokud při nošení smartwatch narazíte
na nepohodlí nebo podráždění pokožky,
doporučujeme vám vyzkoušet zařízení vyčistit.
Někdy se kolem vašeho zařízení nahromadí
zbytky materiálu nebo cizí materiály, které
mohou vaši pokožku zhoršit. Je také možné,
že hodinky nenosíte správně. Doporučujeme
pravidelné čištění a seřizování hodinek pro
pohodlnější nošení.
Pozor:
- Pokud se při nošení smartwatch setkáte
s nepohodlí nebo podrážděním pokožky, upusťte
prosím nošení, počkejte dva nebo tři dny, pokud
se vaše příznaky zmírní. Pokud příznaky přetrvávají
nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.
- Pokud máte ekzémy, alergie nebo astma,
můžete být více pravděpodobně dojde k podráždění
kůže nebo alergii z nositelného zařízení.

2) Zda je mezi hodinkami a štítem štít
mobilní telefon, lidské tělo, kovové šperky atd.,
budou
rušit signál připojení Bluetooth.
3) Zda je funkce bluetooth mobilního telefonu
neobvyklá.
4. O zálohování dat
Data hodinek se synchronizují alespoň jednou za sedm
dní s mobilním telefonem (na konci hodinek se
uchovávají pouze data posledních sedmi dnů).
5. Jak restartovat
Operace vypnutí: Sledovat> nastavit> vypnutí - restart
pravého tlačítka
6. Musím mít Bluetooth zapnuté, když nosím hodinky?
1) U tří funkcí, počítání kroků, spánku a budíku
nemusíte hodinky neustále připojovat k telefonu.
Pokud potřebujete hodinky nosit pouze při cvičení,
můžete hodinky a telefon propojit a synchronizovat
data po cvičení.
2) Pro funkce upozornění na hovor, upozornění na
zprávu, vyhledání telefonu, musíte zapnout
Bluetooth
mobilního telefonu a udržovat spojení s mobilním
telefonem.

* Na podrobnější otázky lze odpovědět pomocí zpětné
vazby v aplikaci. Kroky ovládání: VeryFitPro>
nápověda a zpětná vazba

>

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá
těmto dvěma podmínkám:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto
zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení,
které může způsobit nežádoucí provoz. Změny nebo úpravy, které
nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by
mohly zabránit tomu, aby uživatel byl oprávněn provozovat
zařízení. Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje
limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC,
Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou
ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto
zařízení vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční
energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny,
může způsobit škodlivé rušení radiokomunikací. Neexistuje však
žádná záruka, že k rušení nedojde při konkrétní instalaci.
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo
televizního příjmu, které může být určeno vypnutím a zapnutím
zařízení, doporučuje se uživateli, aby se pokusil opravit rušení
jedním nebo více z následujících opatření:
- Změnit orientaci nebo přemístit přijímací anténa.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je
připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového /
televizního technika.

