
Uživatelská příručka

Operace jsou následující

Automatické zapnutí po nabití

Poznámka: Před prvním použitím musí být 
hodinky nabíjeny a aktivovány. K nabíjení 
použijte originální napájecí adaptér.
* Zapněte hodinky stisknutím a přidržením spodního tlačítka
- (viz obrázek).

Horní 
tlačítko

Spodní 
tlačítko

Stiskněte a 
podržte

Stiskněte 

Stiskněte

Stiskněte a podržte

Ve stavu uzamčené obrazovky: 
odemknout obrazovku
Siblingové rozhraní: kruhové 
převrácení

Rozbalovací rozhraní: potvrďte

Během používání stopek / časovačů: 
pozastavení / pokračování
Během pozastaveného sportu: 
pokračujte ve sportu

Během sportu: pozastavení sportu

Další rozhraní: rychle spusťte sport

Ve stavu uzamčené obrazovky: 
odemknout obrazovku

Během sportovní pauzy: zastavte sport

Rozbalovací rozhraní: Zrušit / Zavřít

Během práce se stopkami: počet

Během práce s časovačem: zastavte 
měření času a ukončete práci
Ostatní rozhraní: návrat k 
předchozímu rozhraní / číselníku

ZAP / VYP

Klíčové pokyny

Obrazovka

Klepněte na

Klepněte a 
podržte
Posuňte 
doleva /doprava
Posuňte 
nahoru / dolů

Vyberte pro vstup do následujícího 
rozhraní / vyberte aktuální položku.

Klepnutím a přidržením v rozhraní hlavního 
číseníku vstoupíte do rozhraní pro přepínání čísel.

Přepínání rozhraní doleva a doprava.

Přepínání rozhraní nahoru a dolů.

Obrazovka

Pohybem ruky

Zvednutím zapnete podsvícení Svěšením ruky vypnete podsvícení

*Tuto funkci lze zapnout / vypnout pomocí mobilní aplikace

Úvod do sportovních funkcí
Aktivujte sport

Když je aktivován venkovní běh, 
hodinky prohledají GPS automaticky. 
Klepnutím na ikonu „Přeskočit“ 
můžete vynechat určování polohy 
GPS, ale pohybová stopa nemůže být 
zobrazena. Odpočítávání začíná po 
úspěšném polohování nebo 
přeskočení polohy. Začněte sport po 
skončení odpočítávání.

Vstupte do rozhraní seznamu sportů, 
posunutím nahoru nebo dolů > 
>vyberte sportovní položku a 
klepnutím na ikonu spusťte sport.

Operace během sportu

Obrazovka uzamčena Obrazovka odemčena

Stisknutím 
tlačítka 
NAHORU / 
DOLŮ 
odemknete

Stisknutím a 
podržením 
tlačítka 
NAHORU 
pozastavíte 
sport
Posunutím 
doleva / 
doprava 
přepnete 
indikovaná 
sportovní data

Připomenutí během sportu

Připomenutí srdeční frekvence
Během sportu budou hodinky průběžně detekovat aktuální 
srdeční frekvenci. Pokud aktuální srdeční frekvence překročí 
maximální srdeční frekvenci, hodinky oznámí snížení sportovní 
intenzity nebo zastavení sportu vibracemi a alarmem v rozhraní.
Nastavte bezpečné připomenutí srdeční frekvence pomocí Více 
> Zóna srdeční frekvence > Uživatelem definovaná max. srdeční 
frekvence v mobilní aplikaci.

Pozastavte nebo zastavte sport

V odemknutém stavu stiskněte a přidržte HORNÍ tlačítko 
pro pozastavení sportu. Klepnutím na ikonu „Pokračovat“ 
obnovíte sport. V pozastaveném stavu posunutím nahoru 
zobrazíte aktuální sportovní údaje.

V pozastaveném stavu ukončete sport stisknutím tlačítka 
STOP. Po sportu budou hodinky obsahovat podrobnosti o 
sportu. 

Pokyny k jiným funkcím

Zdravotní údaje
Vstupte do rozhraní; Zdravotních 
dat a zobrazte nashromážděné 
kroky, kalorie a vzdálenosti při 
nošení hodinek v ten den.

Oznámení
Zapněte inteligentní připomenutí
Pokud chcete využívat, musíte zapnout „Inteligentní 
připomenutí“ na konci aplikace, vybrat a zapnout typy 
oznámení, které se mají zobrazovat; tato funkce vyžaduje 
zachování spojení mezi mobilním telefonem hodinkami.
Zobrazit zprávu
Při příjmu zprávy hodinky vibrují, aby připomněly událost.
Smazat zprávu
Hodinky mohou uložit posledních 12 oznámení. Po 
překročení limitu bude první oznámení automaticky 
odstraněno po přijetí nového oznámení. Pokud obsah 
oznámení přesáhne jednu obrazovku, bude se také 
zobrazovat na druhé obrazovce.
• V rozhraní pro zobrazení zprávy posuňte levé okno 
zprávy, abyste zobrazili ikonu Odstranit, a ikonu Odstranit 
pro odstranění zprávy.

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci
Hodinky můžete nastavit pomocí aplikace VeryFitPro pro 
zařízení iOS nebo Android. 

Poznámky:
Hardwarová platforma systému musí splňovat požadavky.



Doporučuje se nosit a udržovat podle následujících tří bodů:
1. Udržujte produkt v čistotě;
2. Udržujte produkt v suchu;
3. Nenoste jej příliš těsně.
K čištění hodinek nepoužívejte domácí čisticí prostředky, 
použijte čisticí prostředek bez mýdla.
K čištění skvrn, které nelze snadno odstranit, se doporučuje
používat alkohol.
Často kladené otázky
1. Hledání hodinek v mobilní aplikaci pro hodinky se 
nezdařilo
Doporučujeme aktualizovat VeryFitPro na nejnovější verzi.
Ověřte, zda systém mobilních telefonů splňuje Android 4.4
nebo IOS 8.0 nebo vyšší.
2. Hodinky nepřijímaly žádná upozornění, textové zprávy ani 
telefonní hovory
a) Musíte přenést inteligentní funkci připomenutí a 
připomenutí hovoru v aplikaci APP a synchronizovat s 
hodinkami.
b) iphone musí být spárován s hodinkami přes Bluetooth. 
(Podrobnosti naleznete v 1. sloupci „Synchronní data“)
c) Hodinky musíte udržovat v souladu s technologií 
Bluetooth.
a) Pokud se vzdálenost mezi hodinkami a mobilním 
telefonem přeruší, je vzdálenost mezi přístroji větší než 7m 
(není signál Bluetooth).
3. Bluetooth je často odpojen
a) Pokud se vzdálenost mezi hodinkami a mobilním 
telefonem přeruší, je vzdálenost mezi přístroji větší než 7m 
(není signál Bluetooth).

b) Zda existuje štít mezi hodinkami a mobilním telefonem, 
bude
triumanové tělo, kovovýroba atd. interferovat s Bluetooth
spojovacím signálem.
c) Funkce Bluetooth mobilního telefonu je neobvyklá.

4. O zálohování dat
Data hodinek jsou synchronizována nejméně jednou za 7 
dní s
mobilním telefonem (hodinky a uchovávají pouze data za 
posledních
7 dní).
5. Jak restartovat a obnovit tovární nastavení
Shuldown operace: Sledujte > nastavit > vypnutí / restart
pravého tlačítka
Obnovení továrního nastavení: připojte hodinky k APP >
otevřete APP > model zařízení > další nastavení
6. Musím mít zapnuté Bluetooth, když nosím hodinky?
Pro funkce jako jsou např. počítání kroků, budík a spánek 
nemusíte hodinky neustále spojovat s mobilním telefonem. 
Pokud potřebujete hodinky nosit pouze při cvičení, můžete 
hodinky a mobilní telefon propojit, abyste mohli data 
synchronně sledovat i
cvičení.
b) Pro funkce upozornění na volání, upozornění na zprávu, 
najít telefon musíte
zapnout bluetooth mobilního telefonu a udržovat spojení s 
mobilním telefonem.
* Podrobnější otázky lze v aplikaci APP zodpovědět pomocí 
nápovědy
a zpětné vazby.
Operační kroky: Nápověda a zpětná vazba VeryFitPro

Informace o bezpečnosti a produktu a poznámky 
Varování baterie
Baterii nerozebírejte, nevyvrtávejte ani 
nepoškozujte. Nerozebírejte vestavěné baterie 
nevyměnitelných bateriových zařízení.
Zdravotní varování
Pokud máte kardiostimulátor nebo jiná 
implantovaná elektrická zařízení, poraďte se se 
svým lékařem dříve, než použijete hodinky pro 
sledování
srdeční frekvence.
Optický snímač srdeční frekvence hodinek svítí 
zeleně a bliká. Pokud trpíte epilepsií nebo jste citliví 
na blikající světelné zdroje, obraťte se, prosím, na 
svého lékaře, zda můžete nosit tento produkt. 
Zařízení sleduje vaše každodenní aktivity pomocí 
senzorů. Tato data jsou určena k tomu, aby vám 
řekla o vašich denních aktivitách, jako jsou kroky, 
spánek, vzdálenost, srdeční frekvence a kalorie, ale 
nemusí být úplně přesné!
Příslušenství, snímače srdeční frekvence a další  
data jsou určena jako informativní pro zábavu a 
fitness, nikoli pro lékařské účely. Nelze použít pro 
diagnostiku, monitorování, léčbu nebo prevenci 
jakýchkoli chorob nebo symptomů. Údaje o srdeční 
frekvenci slouží pouze pro informaci. Nejsme 
zodpovědní za žádné důsledky způsobené 
odchylkou dat.

Toto zařízení vyhovuje části 15 předpisů FCC. Provoz 
podléhá následujícím dvěma podmínkám:
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
(2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, 
včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.
Změny nebo modifikace, které nebyly výslovně schváleny 
odpovědnou stranou za dodržování předpisů, by mohly 
zabránit oprávnění uživatele provozovat zařízení.
Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje 
limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 
předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby
poskytovaly přiměřenou ochranu proti rušení v obytné 
oblasti. Toto zařízení vytváří vysokofrekvenční energii, a 
pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, 
může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací.
Neexistuje 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:
- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- 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.

POZOR
NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE BATERIE
VYMĚNĚNA ZA NESPRÁVNÝ TYP
POUŽITÉ BATERIE ZNEŠKODŇUJTE DLE POKYNŮ

    Exkluzivní dovozce a prodejce pro ČR
www.DIAX.cz www.LINTEX.cz

• Posunem dolů na začátek seznamu zpráv a klepnutím na 
„Vymazat“ vymažete všechny zprávy.

Hodinky podporují detekci srdeční 
frekvence. Snímek na rozhraní detekce 
srdeční frekvence, podržte po dobu dvou 
sekund, hodinky automaticky detekují 
srdeční frekvenci. Během detekce prosím 
zastavte, aby hodinky mohly dávat přesnější 
údaje o srdeční frekvenci.

Tepová frekvence

Poznámka: Chcete-li zlepšit přesnost detekce srdeční frekvence, 
noste hodinky správně a udržujte opotřebitelné části čisté.

Krevní kyslík
Hodinky podporují detekci kyslíku v 
krvi. Posuňte se na rozhraní detekce 
kyslíku v krvi, přidržte po dobu dvou 
sekund, hodinky automaticky detekují 
krevní kyslík. Během detekce buďte v 
klidu, aby hodinky mohly produkovat 
přesnější údaje o krevním kyslíku.POZNÁMKA:

* Chcete-li zlepšit přesnost detekce kyslíku v krvi, používejte 
hodinky správně a udržujte části, které podléhají opotřebení, čisté.
* Detekce kyslíku v krvi trvá dlouho, buďte trpěliví

Počasí Funkce počasí vám umožní sledovat 
počasí ve vašem městě. Protože data o 
počasí jsou získávána prostřednictvím 
mobilní telefonní sítě, je nutné 
udržovat spojení mezi hodinkami a 
telefonem pro včasnou aktualizaci dat 
o počasí.

| Další funkce
Kompas
Při prvním vstupu do kompasového rozhraní je nutné 
aktivovat hodinky. Jakmile je kalibrace dokončena, lze ji 
použít.
Poznámka: Kalibrace trvá dlouho, buďte trpěliví. Abyste 
se vyhnuli rušení signálu, držte se dále od oblastí se 
silnou magnetickou interferencí.

Je možné nahrávat více záznamů.
|  Stopky

|  Časovač
Je možné nastavit odpočítávání. Připomenutí vibrací po 
skončení odpočítávání.

Nastavte hodiny budíku v mobilním telefonu [APP].
Když nastavíte čas, hodinky budou vibracemi upozorňovat. 
V případě nečinnosti po 20 sec. se budík automaticky 
zastaví. Po 5 minutách se budík opět aktivuje. Tlačítkem 
HORNÍ / DOLNÍ se alarm pozastaví a po 5 minutách se 
budík opět připomene. Posunutím nahoru vypnete 
připomenutí budíku.

|  Budík

Zobrazení hovoru může aktivovat v mobilní aplikaci. 
Zapněte funkci „Připomenutí hovoru“ v mobilní aplikaci a 
udržujte spojení mezi hodinkami a telefonem. Při 
příchozím hovoru budou hodinky vibracemi upozorňovat. 
Stisknutím Horního / Dolního tlačítka zavřete vyskakovací 
okno. Chcete-li hovor odmítnout, posuňte jej nahoru.

 |  Kontrolní centrum
| režim

Vstupte do rozhraní ovládacího centra. Klepnutím na ikonu 
DND. Režim DND je zapnutý. Klepnutím na ikonu DND 
znovu ikonu ztlumíte. Režim DND je vypnutý.

|  Nastavení jasu
V ovládacím centru, klepnutím na ikonu jasu můžete 
nastavit postupně úrovně jasu opakovaným klepnutím.

Posuňte se nahoru na rozhraní vytáčení, vstoupíte do 
ovládacího rozhraní a klepnutím na ikonu Nastavení systému 
vstoupíte do systémových nastavení.

|  Systémové nastavení

V nastavení systému můžete zadat:
Nastavení číselníku: klepnutím a vstupem do této 
funkce přepnete číselník mezi různými styly.
Nastavení a stisknutí HORNÍHO tlačítka: klepnutím a 
zadáním tohoto tlačítka nastavíte sportovní styl zadaný 
stisknutím a posunem tlačítka NAHORU.

* Nastavení pro obnovení továrních dat: Klepnutím 
přejdete do postupu pro obnovení továrních dat.
* Informace o firmwaru: klepnutím a vstupem 
zobrazíte informace o firmwaru a adresu Bluetooth.

Pokyny k péči

Výměna pásku u hodinek K čištění hodinek použijte měkký 
kartáček nebo čistý měkký hadřík.

Hydroizolace: Používání hodinek při mytí rukou, 
dešti a plavání v mělké vodě je podporováno, ale 
použití pod horkou sprchou, potápění, podvodní 
potápění, surfování atd. Není podporováno.

Čas 
nabíjení

+ -2 hodiny, 25 
° C konstantní 
teplota

Pracovní teplota

Hydroizolační 
stupeň

Typ obrazovky
1,1 "reflexní 
obrazovka

Pracovní napětí

Výdrž 
baterie

15 dní (závisí 
na způsobu 
používání)

Hmotnost produktu
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