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Nabíjanie 

Inštalácia Aplikácie 

   Inštrukcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodinky musia byť nabité pred prvým použitím. Pre nabitie hodiniek 

priložte magnetickú nabíjačku na zadnú stranu hodiniek tak aby sa kovové 

kontakty dotýkali a zasuňte USB do USB adaptéra alebo do počítača. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadné Elektródy, Teplomer 

Bočné tlačidlo 

    Senzor 

Predná elektróda 

                 Nabíjacie Kontakty 

Dotyková obrazovka 

Pre zapnutie podržte bočné tlačidlo 



Hlavné Rozhranie 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Domovská obrazovka 

Na domovskej obrazovke dlho podržte alebo v menu aplikácie kliknite na „Výber Témy“ pre zmenu témy 

domovskej obrazovky. Maximálne je 7 tém. 

 

 

 

Stlačte bočné tlačidlo, alebo potiahnite prstom nahor na hodinkách pre otvorenie menu hodiniek. 

 

 

 

   Krokomer/Vzdialenosť/Kalórie 

Skontrolujte si počet krokov, spálené kalórie alebo vzdialenosť kedykoľvek. Pomocou 

synchronizácie s mobilom sa tieto dáta priebežne ukladajú. 

   

   Teplomer 

Pre spustenie merania teploty kliknite v menu hodiniek na „Teplomer“. Po odmeraní teploty sa 

tieto dáta automaticky synchronizujú na váš mobil. 

Upozornenie: Pre plnohodnotný test teploty musia byť obidve spodné elektródy v plnom 

kontakte s pokožkou. Meranie vie byť ovplyvnené okolitou teplotou. Pre viac detailov sa 

opýtajte svojho lekára alebo lekárnika. 

 

Otvorte aplikáciu a zadajte potrebné údaje  

Kliknite na „Zariadenie“ a potom na „Pripojiť Zariadenie“ 

Kliknite na vaše hodinky v nájdených zariadeniach 

Pripojené 

Minimálne Požiadavky: iOS 9.0 a vyššie; Android 4.4 a vyššie, Bluetooth 4.0 je podporovaný 



 

Monitor Srdcového Tepu 

V menu na hodinkách kliknite na „Monitor Srdcového Tepu“. Tento monitor sa spustí okamžite 

a v reálnom čase vám vie povedať váš presný tep. Tieto dáta sa automaticky synchronizujú 

s vašim mobilom a môžete si ich pozrieť kedykoľvek a kdekoľvek. 

 

EKG 

V menu na hodinkách kliknite na „EKG“. Dlho podržte prednú 

elektródu tak aby bola v plnom kontakte s kožou. Na hodinkách sa 

zobrazí animácia, po dokončení merania si môžete výsledky 

pozrieť v aplikácii. 

 

 

Meranie Srdcového Tlaku 

V menu na hodinkách kliknite na „Monitorovanie Srdcového Tlaku“. Tieto dáta sa automaticky 

synchronizujú s vašim mobilom aby ste si ich mohli pozrieť kedykoľvek a kdekoľvek. 

Upozornenie: Meranie nieje 100% presné. Meranie je len pre referenciu. Nepoužívajte ako 

lekársky údaj. 

 

 

Meranie kyslíku v Krvi 

Na hodinkách v menu kliknite na „Meranie kyslíku v krvi“. Tieto dáta sa automaticky 

synchronizujú do vašej aplikácie. Môžete si ich pozrieť kedykoľvek a kdekoľvek. 

 

 

 

Meranie Rozpätia Dýchania 

Na hodinkách v menu kliknite na „Meranie rozpätia dýchania“. Tieto dáta sa automaticky 

synchronizujú do vašej aplikácie. Môžete si ich pozrieť kedykoľvek a kdekoľvek. 

 



Športový mód 

Na hodinkách v menu kliknite na „Športový mód“. V športovom móde nájdete rôzne aktivity, 

ktoré tieto hodinky podporujú. Pre bližšie vybratie aktivity kliknite na ikonku ktorá najlepšie 

opisuje, čo budete robiť, ďalej viete bližšie vybrať akú aktivitu budete robiť. Pre vybratie inej 

aktivity potiahnite prstom vpravo po obrazovke.  

 

 

 

 

 

Počasie 

Na hodinkách v menu kliknite na „Počasie“. Hodinky zobrazujú aktuálne počasie, kvalita 

ovzdušia, predpoveď na ďalší deň. Pre správnu funkcionalitu musia byť hodinky stále pripojené 

k mobilu aby mohli stiahnuť potrebné údaje. V prípade, že hodinky sú odpojené dlhší čas, 

informácie o počasí. 

Upozornenie: Na mobile musí byť zapnutá poloha pre správne meranie. 

Meranie Spánku 

Na hodinkách v menu kliknite na „Meranie spánku“. Keď zaspíte, hodinky automaticky začnú 

merať váš spánok. Po zobudení sa na hodinkách zobrazia dáta o dĺžke a kvalite spánku. Tieto 

dáta sa automaticky synchronizujú do vašej aplikácie a sú prístupné kedykoľvek a kdekoľvek.  

 

Stopky 

Na hodinkách v menu kliknite na „Stopky“. Potiahnite doľava pre návrat do menu. 

Hudba 

Na hodinkách v menu kliknite na „Hudba“. Týmto môžete ovládať hudbu na svojom mobile z hodiniek. 

Potiahnite doľava pre návrat do menu. 

Fotoaparát 

Na hodinkách v menu kliknite na „Fotoaparát“. Hodinky musia byť pripojené k mobilu pre správnu 

funkcionalitu. Na mobile spustite aplikáciu pre fotoaparát a mobil položte na bezpečné miesto. Po 

kliknutí na hodinky sa automaticky spraví jedna fotografia a uloží do vášho mobilu. Potiahnite doľava 

pre návrat do menu. 

 



Upozornenie 

Rýchle funkcie 

Na hlavnej obrazovke potiahnite smerom dole. Otvoríte „Rýchle funkcie“. Vyberte si z funkcií: SOS, 

Notifikácie, O hodinkách, Nastavenia. Po kliknutí na ikonku sa vám otvorí daná funkcia. 

Upozornenie: Pre použitie SOS funkcie musia byť hodinky pripojené k mobilu. 

Notifikácie 

V rýchlych funkciách kliknite na „Informácie“. Pre zobrazenie celej správy, kliknite na danú správu. Pre 

zobrazenie viac správ potiahnite prstom po obrazovke nahor. Potiahnite doľava pre návrat na rýchle 

funkcie.  

O hodinkách 

V rýchlych funkciách kliknite na „O hodinkách“. Nachádzajú sa tu informácie ako číslo modelu a posledné 

4 čísla Bluetooth adresy 

Jas 

V rýchlych funkciách kliknite na „Jas“. V tomto menu si môžete nastaviť jas na obrazovke vašich 

hodiniek. 

Zdvihnutie zápästia 

V rýchlych funkciách kliknite na „Zdvihnutie zápästia“. Po zapnutí tejto funkcie ak sa pozriete na hodinky 

po tom ako zdvihnete svoje zápästie, hodinky sa automaticky zapnú.  

Reset 

V rýchlych funkciách kliknite na „Reset“. Touto funkciou resetujete hodinky do výrobných nastavení. 

Vypnúť 

V rýchlych funkciách kliknite na „Vypnúť“. Táto funkcia hodinky vypne. Pre opätovné zapnutie treba 

podržať bočné tlačidlo.  

Ďalšie  funkcie 

Viacero funkcií sa sprístupní až potom ako ich nastavíte v aplikácií, alebo po pripojení hodiniek k mobilu.  

 

  

1. Nepoužívajte adaptér s prúdom viac ako 2A. Nabíjací čas je okolo 2~3 hodín 

2. Nenabíjajte ak boli hodinky vystavené vode 

3. Dáta z týchto hodiniek nesmú byť použité na lekárske účely 

4. Tip pre meranie krvného tlaku:  

a. Buďte v pokoji a nehýbte sa 

b. Majte hodinky v rovnakej výške ako máte srdce a nerozprávajte počas merania 



 

 

 

 

 

 


