
ПЪРВИ СТЪПКИ
ВНИМАНИЕ: Заредете своя смарт часовник напълно 
преди да го използвате за пръв път. Уверете се, че 
нищо не липсва и отстранете защитния филм от 
екрана и гърба (зоната на сензора).
Прочетете това ръководство на потребителя 
внимателно преди да използвате продукта. 
То съдържа важна информация за Вашата 
безопасност,
както и инструкции за употреба и поддръжка.
Запазете това ръководство на потребителя на 
безопасно място.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
•  Този продукт съдържа електрически компоненти,  

които могат да причинят нараняване, ако се 

използват неправилно.
•  Не отваряйте корпуса на продукта и не го 

разглобявайте.
•  Дръжте продукта далеч от изключително високи 

или ниски температури.
•  Не използвайте продукта в сауна или парна баня.
•  Не оставяйте продукта изложен на слънце 

продължително време.
•  Не излагайте продукта на огън; вътрешната 

батерия може да експлодира.
•  Продуктът има вътрешна батерия, която не може 

да се сменя от потребителя.
•  Не четете известия за входящи повиквания или 

друга информация на дисплея на продукта 
докато шофирате или в друга ситуация, където 
отвличане на вниманието може да доведе до 
опасни ситуации.

•  Показанието за изминато разстояние може да е 
неточно. То е само за справка и не трябва да се 
използва за навигация.

•  Продуктът да се носи на разстояние един пръст 
под китката. На същото място, където обикновено 
бихте носили гривна.

ВНИМАНИЕ: Този продукт може да причини 
дразнене на кожата. Контакт продължително време 
може да причини дразнене на кожата или алергии 
при някои потребители. В случай на зачервяване на 
кожата, оток, сърбеж или дразнене, преустановете 
използването на този продукт. Ако продължите 
да използвате продукта е възможно дразненето 
да се появи отново или да се влоши, дори след 
отшумяване на симптомите.
Свържете се със своя дерматолог, ако симптомите 
не изчезнат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Измерванията на пулса и кръвното налягане да 
не се използват за самодиагностика и лечение. 
Потребителите с проблеми с кръвното налягане 
или със заболявания на циркулацията може да се 
лекуват само при консултация с лекар. Резултатите 
от измерванията на тази фитнес гривна са само за 
справка и не трябва да се използват за медицински 
цели.

СЪВЕТИ ПРЕДИ УПОТРЕБА
Моля, прочетете внимателно това ръководство 
на потребителя и го запазете на сигурно място за 
бъдещи справки. Заредете фитнес гривната за 2 
часа преди да я използвате за пръв път. По време на 
процеса на зареждане символът на батерията ще се 
появи на дисплея. 

ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО FITPRO 
НА ВАШИЯ СМАРТФОН
Инсталирайте приложението FITPRO на Вашия 
смартфон, като сканирате този QR код или 
потърсете приложението в App Store (iOS)/Google 
Play (Android).

Android/iOS

Съвместими операционни системи и изисквания:
Bluetooth 4.2
Android 5.0 или по-нова версия
iOS 9.0 и по-нова

СВЪРЗВАНЕ НА ФИТНЕС гРИВНАТА С 
ПРИЛОЖЕНИЕТО FITPRO
При първоначална употреба трябва да сдвоите 
фитнес гривната с приложението. След успешно 
сдвояване, времето автоматично се синхронизира с 
фитнес гривната.
• Стартирайте приложението FitPro - щракнете 

върху Set (Задай) в приложението. 
• Натиснете зелената лента Connect devices to 

get more functions (Свързване на устройства за 
получаване на още функции) - щракнете върху 
устройството, за да стартирате свързване.

• След успешно сдвояване, приложението 
автоматично ще запише Bluetooth адреса на 
гривната. Когато се стартира приложението 
или работи във фона, то автоматично ще търси 
гривната и ще се свърже с нея.   

• Уверете се, че приложението работи във фона 
и всички разрешения са дадени в системните 
настройки на телефона, като работа във фона и 
прочитане на информация за контакт.

ФУНКцИИ НА гРИВНАТА
• За включване на устройството, когато то е 

изключено, натиснете контролния панел (кръг на 
дисплея) в продължение на повече от 3 секунди.

• Когато устройството е включено, но дисплеят е 
изключен, натиснете контролния панел само за 
кратко, за да активирате дисплея.   

• Натиснете контролния панел на дисплея в 
продължение на около 2 секунди, за да влезете 

в подменюто, ако има такова. Натиснете леко 
контролния панел за навигация във функциите на 
подменюто.

• ВНИМАНИЕ! Функцията за нулиране на гривната 
изтрива всички данни от гривната (напр. 
крачкомер).

• В началния екран задръжте контролния панел, за 
да превключите между различните циферблати. 
След превключване, дисплеят се изключва, ако 
няма друго действие в рамките на 5 секунди. 

МЕНю НА ФИТНЕС гРИВНАТА  
1. Начален екран: Час, дата (стъпки и пулс, ако са 

налични)
2. Стъпки + разстояние + изразходвани калории
3. Здраве: Пулс, кръвно налягане, ниво на кислород 

в кръвта - натиснете контролния панел за ок. 2 
секунди, за да стартирате измерванията.

4. Спорт: Натиснете контролния панел за ок. 2 
секунди, за да превключите между бягане, 
скачане на въже и коремни преси в спорт, 
като натискате за кратко. След Вашия избор, 
натиснете контролния панел за ок. 2 секунди, 
за да стартирате таймера.  Задръжте отново, за 
да нулирате таймера. ВНИМАНИЕ! Таймерът не 
може да се паузира!

5. Съобщение: Стартирайте приложението FitPro 
- Set (Задаване) - Message Push (Извличане на 
съобщения) - включете разрешението, така че 
съобщенията да се излъчват на Вашата гривна, 
след като ги получи телефонът. Показват се само 
последните 3 получени съобщения.

6. Музика: Задръжте натиснат контролния панел 
на Вашата фитнес гривна в продължение на 
2 секунди, за да отворите подменюто.  Тук 
можете да управлявате изпълнението на музика 
на Вашия смартфон. Имате следните опции: 
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2. DND режим: Таймерът за време, когато да не се 
получават съобщения.

3. My alarms (Моите аларми): Задаване на аларми
4. Long sitting (Продължително седене): Настройка 

за напомняния, когато сте в седнало положение 
твърде дълго.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА RunnIng (БЯгАНЕ)! 
Горе можете да изберете ходене, бягане, каране 
на велосипед. Натиснете Start (Старт), за да 
започнете проследяването (за тази цел трябва да 
сте регистрирани да сте влезли в профила си).

ПЪРВА СТРАНИцА STePS (СТЪПКИ)  Тук 
можете да проверите броя стъпки, изминато 
разстояние, изгорени калории, оценка на здравето, 
пулс, сън и здравословни навици (необходима е 
регистрация).

СЪВЕТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ С AndROId:
Когато използвате функцията за напомняне, 
трябва да зададете приложението FitPro да се 
изпълнява във фона. Препоръчваме да дадете на 
приложението FitPro всички разрешения.

ЗАБЕЛЕЖКА ОТНОСНО ЗАРЕЖДАНЕТО НА 
ФИТНЕС гРИВНАТА
Отстранете каишката в горната част на корпуса.
Включете конектора в обикновено USB зарядно 
устройство (не е включено) или в USB порта на 
лаптоп. Процесът на зареждане е обозначен на 
дисплея със символ с батерия.

ТЕхНИчЕСКИ хАРАКТЕРИСТИКИ
Батерия: 90 mAh литиево-полимерна
Дисплей: 1,44 инча/3,66 cm с едно докосване 
(контролен панел с едно докосване)
Bluetooth 4.2
Температура на работа: -10°C ~ 50°C
Система: iOS 9.0 или по-нова/Android 5.0 или по-
нова

ПРОцЕС НА ОБСЛУЖВАНЕ
Ако имате причина за подаване на жалба или при 
дефект на Вашето устройство, свържете се с Вашия 
търговец на дребно или с отдела за обслужване на 
клиенти на JAY-tech GmbH, за да организирате 

Работно време: Понеделник - вторник  
             от 8:00 до 17:00 часа.
             Петък от 8:00 до 14:00 часа.
Телефонен номер:  02161 / 575 8950
Имейл:  info@jay-tech.de

Не изпращайте устройството до нашия адрес, 
ако това не е поискано от нашия сервизен екип. 
Транспортните разходи и риска от загуба са за 
сметка на изпращача.
Запазваме си правото да откажем да приемем 
неоторизирани доставки и да върнем такива пратки 
на изпращача за негова сметка.

ДЕКЛАРАцИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС
Фирмата JAY-tech GmbH декларира, че описаният 
продукт съответства на директива 2014/53/ЕС и 
други, приложими за продукта.
Пълният текст на Декларацията за съответствие на 
ЕС е наличен на следния Интернет адрес: 
www.jay-tech.de

Устройството има CE маркировка и 
изпълнява изискванията на всички 
необходими стандарти на ЕС.

ДИРЕКТИВА 2012/19/ЕС ОТНОСНО 
ОТПАДЪцИ ОТ ЕЛЕКТРИчЕСКО И 
ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ОЕЕО)

Отпадъчното оборудване не трябва 
да се изхвърлят с домакинските 
отпадъци! Ако в някакъв момент 
устройството вече не може да се 
използва, всеки консуматор е длъжен 
по закон да изхвърли оборудването 
отделно от домакинските отпадъци, 
напр. в пункт за събиране на отпадъци. 
Това гарантира, че отпадъчното 
оборудване се рециклира правилно 
и отрицателното въздействие 
върху околната среда се свежда до 
минимум. Електронните устройства са 
отбелязани с този символ.

Назад една песен (стрелка наляво), напред една 
песен (стелка надясно), пауза/възпроизвеждане. 
Натиснете за кратко контролния панел в 
подменюто за избраната функция. Символът в 
червено е наличната функция. За да изберете 
функцията, натиснете и задръжте контролния 
панел за ок. 2 секунди. Забележка: Червената 
стрелка на ляво е за изход от менюто.

7. Още: а) Сън: когато заспите, гривната 
автоматично преминава в режим за мониторинг 
на съня, като автоматично определя качеството 
на съня Ви през нощта. Можете да проверите 
данните за съня си в приложението след 
завършване на синхронизацията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Носете гривната докато спите, 
така че да се записват данни. Сън се отчита след 
22:00 часа. Данните за съня се синхронизират 
с приложението след 4 часа сън. б) Време, 
в) Направете снимка. Натиснете и задръжте 
контролния панел за ок. 2 секунди, за да стартирате 
процеса.  Обърнете внимание, че за тази цел трябва 
да се стартира приложението, г) Търсене: натиснете 
и задръжте контролния панел за ок. 2 секунди и 
гривната ще търси Вашия смартфон, който ще 
отговори със звуков сигнал, д) Нулиране: натиснете 
и задръжте контролния панел за ок. 2 секунди и 
Вашият смарт часовник ще се нулира и стартира.  
ВНИМАНИЕ: Всички данни ще бъдат изтрити!
е) QR код, ж) информация относно фитнес гривната 
и натиснете контролния панел за изключване на 
смарт часовника.

ФУНКцИИ И НАСТРОйКИ НА  
ПРИЛОЖЕНИЕТО
Забележка: За някои функции трябва да влезете в 
профила си.
Регистрирайте се за това в началния екран. Можете 

да пропуснете процеса на регистрация, като 
натиснете skip (пропусни) в горния десен ъгъл.

Обяснение на символите в долната лента на 
приложението:

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ MIne (МОй) 
Задайте своите лични данни в потребителския 
профил след стартиране на приложението.

НАСТРОйКА SeT (ЗАДАй) Ако вече не сте 
направили това, можете да свържете своята фитнес 
гривна тук. Натиснете подменюто find (открий) и 
фитнес гривната ще започне да вибрира. 
Под Message push (Излъчване на съобщения) 
можете да изберете кои съобщения да получавате. 
В Dial settings (Настройки на циферблата), 
можете да изберете дизайн на циферблата под 
Recommended (Препоръчани). Изберете дизайн и 
натиснете Sync dial (Синхронизиране на циферблат). 
Дизайнът се изтегля и актуализира.
Reset device (Нулиране на устройството) - Внимание, 
това ще нулира устройството и ще изтрие всички 
данни!
Remove (Премахни) - Данни ще бъдат изтрити и 
устройството ще бъде премахнато.
Others (Други) - Настройки за вибрация на фитнес 
гривната.

гОРНА ЛЕНТА СЪС СИМВОЛИ:

1. Повдигнете китката си: Дисплеят на Вашата 
фитнес гривна се активира, когато раздвижите 
китката си.
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