
Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt
Prosíme, přečtěte si pozorně instrukce a uschovejte je.

1,55” barevný displej

7 dní

Uživatelská příručka

Model

Kapacita baterie

Doba dabíjení

Stupeň voděodolnosti

Provozní teplota

Frekvence produktu

Typ obrazovky

Nabíjecí napětí

Výdrž baterie

Hmotnost produktu

Bluetooth

Max. spotřeba
vysílacího výkonu 

2,5 h

Rychlý start

Popis produktu

Tlačítko

Magnetický kontakt
nabíjení

Senzor měření

1. Tlačítko
Stisknutí tlačítka
1. Vypněte připomenutí v rozhraní „připomenutí“.
2. Zapněte obrazovku, když je obrazovka vypnutá.
3. Vraťte se na ciferník, když jste v jiných rozhraních. V ciferníku
aplikace Stopky / Kalkulačka / Cvičení běží v
pozadí, zatímco ostatní aplikace přestanou běžet.
4. Otevřete seznam funkcí.

Stiskněte a podržte tlačítko
1. Zapnutí zařízení ve vypnutém stavu.
2. Ve stavu nabíjení stiskněte a podržte fyzické tlačítko pro
5 sekund pro resetování programu bez vymazání dat.

2. Zapnutí / vypnutí
Zapnutí
Když začnete nabíjet zařízení, zapne se
automaticky. 

Naskenujte pro stažení
aplikace VeryFit.

Poznámka: zařízení musí být před prvním použitím nabito a aktivováno.
K nabíjení zařízení prosím vždy používejte originální nabíječku.

Stisknutím a podržením tlačítka otočíte
na zařízení

Vypnutí
Kroky vypnutí: Nastavení> Vypnout 

Stažení aplikace a párování
1. Stažení aplikace

2. Párování

Naskenováním následujícího QR kódu stáhněte „VeryFit“
nebo vyhledejte a stáhněte soubor „VeryFit“ v „App Store“
v telefonu. Pokud je tento QR kód příliš malý, použijte
QR kód na konci tohoto manuálu.

Zapněte aplikaci a Bluetooth. Vyhledejte a vyberte zařízení v aplikaci.
Nakonec připojte zařízení v aplikaci. 

Funkce obrazovky

Funkce

Přejeďte po obrazovce nahoru / dolů
1. Přepínání mezi stránkami na stejné úrovni.
2. Zobrazení dlouhého textu nebo podrobností.

Přejeďte po obrazovce doleva / doprava
1. Přepínání mezi stránkami na stejné úrovni

Klikněte na obrazovku
1. Přejít na podstránku
2. Vyplňte odpovídající
akce, podle toho
kliknete na tlačítko na obrazovce.

Klikněte a podržte obrazovku
1. Nabíjení tapety ciferníku. 

Dotykový
displej

Funkce podpory GT01, jako jsou: více režimů cvičení, zdraví žen,
počasí, obchod s ciferníky, dechový trénink, monitorování srdeční
frekvence, monitorování spánku, monitorování úrovně stresu,
detekce hladiny kyslíku v krvi, upozornění atd. Pokyny a časté
dotazy k funkcím, otevřete aplikaci pro přístup k uživatelské
příručce s odpověďmi. 

Bezpečnost

Údržba

Níže jsou uvedena tři doporučení ohledně opotřebení a údržby:
1. Udržujte zařízení v čistotě.
2. Ponechte zařízení.
3. Nenechávejte zařízení příliš těsné.
* K čištění zařízení nepoužívejte domácí čisticí prostředky.
   Používejte prostředky bez mýdla.
* U skvrn, které se obtížně odstraňují, se doporučuje vydrhnout
s alkoholem.

Vodotěsnost: zařízení není vhodné pro potápění,
plavání v moři nebo saunu. Je vhodný pro bazén,
sprchu (studená voda) a plavání v mělčinách. 

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

Abyste zabránili selhání zařízení, požáru a výbuchu, nikdy
nepokládejte zařízení nebo jeho příslušenství na extrémně
vysokou teplotu nebo oblast s extrémně nízkou teplotou.

Abyste zabránili poškození zařízení, poškození příslušenství
a poruše zařízení, vždy chraňte zařízení před silnými
nárazy nebo nárazy.
Zařízení ani jeho příslušenství nerozebírejte ani neupravujte
povolení. Jakékoli selhání zařízení by mělo být odesláno našemu
poprodejní servisní personál. 

Toto zařízení splňuje pravidla FCC, část 15. Provoz podléhá 
následujícím 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 a úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za dodržování předpisů, se mohou vyhnout oprávnění 
uživatele provozovat zařízení.

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro 
digitální zařízení třídy B podle části 15 směrnic FCC. Tyto limity jsou 
navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým 
rušením při instalaci v domácnosti.

Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádio
pokud není nainstalována a používána v souladu s pokyny, může 
způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však 
žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení.
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádiového 
nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím 
zařízení, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním
z následujících opatření: 

- Přesměrujte a přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je
přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / 
televizního technika.

POZOR
RIZIKO VÝBUCHU, POKUD JE VÝMĚNA BATERIE
NESPRÁVNÝM TYPEM. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE 
PODLE K POKYNŮ.

Pokud při nošení chytrých hodinek narazíte na podráždění kůže, 
doporučujeme vám zkusit zařízení vyčistit. Někdy se kolem zařízení 
hromadí zbytky cizích materiálů a mohou vaši pokožku zhoršit. Je 
také možné, že hodinky nenosíš správně. Doporučujeme hodinky 
pravidelně čistit a nastavovat, aby se vám pohodlněji hodily.
Pozor:
• Pokud se při nošení hodinek setkáte s podrážděním kůže, zdržíte se 
nošení a počkejte dva až tři dny, abyste zjistili, zda se vaše příznaky 
zmírňují. Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se s 
lékařem.
• Pokud máte ekzém, alergie nebo astma, je pravděpodobnější, že u 
nositelného zařízení dojde k alergii na podráždění kůže nebo alergii. 

Staré elektrické spotřebiče se nesmějí likvidovat společně
se zbytky (odpady), ale musí se likvidovat odděleně.
Likvidace na komunálním sběrném místě prostřednictvím
soukromých osob je zdarma. Vlastník starých spotřebičů
je odpovědný za to, že spotřebiče přivede na tato sběrná
místa a na podobná sběrná místa. S touto malou osobností
[snahou přispíváte k recyklaci cenných surovin
a zpracování toxických látek. 


