Chytré hodinky Venus
Návod k použití
Chytré hodinky Venus nabízí možnosti měření srdeční frekvence, krevního tlaku, sběru dat o
pohybu a sledování spánku. Hodiny si můžete nastavit tak, aby přizpůsobovaly práci právě
vám podle vaší fyzické kondice a pomáhaly rozvíjet zdravý životní styl. Má také funkce pro
nastavení budíku, připomenutí hovoru, odeslání informací z vašeho smartphonu atd.

Funkce dotykových tlačítek
Stisknutím a podržením dotykového tlačítka po dobu 3 sekund zobrazíte hlavní rozhraní na
obrazovce.

Zobrazení na obrazovce

oblast dotykových tlačítek

Provoz tlačítek:
-

jedním stisknutím tlačítka přepnete rozhraní obrazovky,
Pokud má aktuální rozhraní podrozhraní, stiskněte dotykové tlačítko po dobu 3
sekund pro

vstup do této podkategorie Vypnuto: jednodotykové tlačítko přepne obrazovku do rozhraní
„systémové funkce“. Po dlouhém stisknutí po dobu 3 sekund pro vstup do dílčího rozhraní
se jednodotykové tlačítko přepne do rozhraní „stop“. Stisknutím a podržením tlačítka po
dobu 3 sekund vypnete hodiny.

POUŽITÍ PRODUKTU
Stáhnutí aplikace
Před použitím chytrých hodinek je potřeba si do mobilu nainstalovat aplikaci, která je
propojí s hodinkami a synchronizuje informace o aktuálním čase.
1. metoda stahování: zadejte do prohlížeče slovo „walkfit“ a stáhněte si aplikaci online.

2. způsob přenosu: naskenujete QR kód telefonem.
Otevřete staženou a nainstalovanou aplikaci „Walkfit“.
Vyberte „Spustit skenování“.
Klikněte na naskenovaný název Bluetooth hodinek, ke kterým chcete zařízení připojit (název
Bluetooth můžete zkontrolovat na obrazovce zastavení).
Smazání aplikace: Kliknutím na „Nastavení“ vstoupíte do rozhraní nastavení.
Pro odpojení klikněte na „Odebrat zařízení“ ve spodní části rozhraní.

Volba tématu
V systémovém rozhraní vyberte požadované rozložení rozhraní a stiskněte a podržte tlačítko
pro přepínání mezi různými tématy rozhraní.

Jazyky v aplikaci
Angličtina, francouzština, japonština, němčina, italština, španělština, portugalština, ruština,
čínština.

Způsob nabíjení
Před použitím hodinek musíte nejprve plně nabít baterii. Hodinky využívají vyhrazený
nabíjecí magnetický nabíjecí klip, který umístíte na hlavu hodinek.

Správný způsob plnění a upnutí
Vstupní napětí musí být 5V / 1A nebo 5V / 2A. Po zahájení nabíjení indikátor zařízení bliká a
hlavní stránka zobrazuje stav nabíjení.

Opatření
1. Použití hodinek ve vodě: pokud jsou hodinky vystaveny vysokým teplotám vody, může do
zařízení vniknout vodní pára a poškodit obvod.

2. Kontakt s benzenem, ředidlem, silnými kyselinami a zásadami a jinými chemikáliemi, které
mohou způsobit erozi zařízení, je přísně zakázán.
3. Chytré hodinky by neměly být v blízkosti silných magnetických polí.
4. Neprofesionálové by neměli zařízení sami rozebírat.
5. Obaly, baterie a elektronické produkty zlikvidujte správným způsobem.
6. Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla s vysokou teplotou.

Centrum nápovědy
Kvůli omezením systému Android, když Walkfit běží na pozadí, nemusí příchozí hovory,
upozornění na zprávy a funkce pohybu GPS fungovat správně. Musí být povolena ochrana
energie a možnost samostartování.

Běžné problémy
1. Pokud se vám nedaří připojit mobilní zařízení k hodinkám:
a) Zkontrolujte, zda mají hodinky plnou baterii. Když je úroveň baterie pod bezpečnou
hodnotou, je signál Bluetooth slabý.
b) Ujistěte se, že váš telefon má povoleno Bluetooth a ujistěte se, že vzdálenost mezi
hodinkami a telefonem není větší než 0,5 m.
c) Někdy lze problém vyřešit pouze restartováním možnosti Bluetooth na mobilním zařízení.
2. Proč nemůžete přijmout hovor nebo připomínku?
a) Některé systémy mobilních telefonů násilně vypnou aplikaci na pozadí, proto zkontrolujte,
zda není nutné ji restartovat.
b) Potvrďte, že je povolena možnost zprávy push aplikace. Pokud není zapnutá, povolte tuto
funkci a všechna související oprávnění.

