
PRVÉ KROKY
UPOZORNENIE: Pred prvým použitím inteligentné hodinky 
úplne nabite, skontrolujte, či je výrobok kompletný a 
odstráňte ochranné fólie z displeja a zadnej strany (oblasť 
snímača).
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto 
používateľskú príručku. Obsahuje dôležité informácie pre 
vašu bezpečnosť,
ako aj návod na použitie a údržbu.
Odložte si túto používateľskú príručku na bezpečnom 
mieste.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
•	 Tento	výrobok	obsahuje	elektrické	komponenty,	ktoré	

môžu pri nesprávnom používaní spôsobiť zranenie.
•	 Neotvárajte	kryt	výrobku	ani	ho	nerozoberajte.
•	 Výrobok	uchovávajte	mimo	dosahu	extrémne	vysokých	

alebo nízkych teplôt.
•	 Nepoužívajte	výrobok	v	saune	alebo	parnom	kúpeli.
•	 Nenechávajte	výrobok	dlhší	čas	vystavený	na	slnku.
•	 Nespaľujte	výrobok,	vnútorná	batéria	môže	

explodovať.
•	 Výrobok	obsahuje	vnútornú	batériu,	ktorú	používateľ	

nemôže vymeniť.
•	 Nečítajte	žiadne	upozornenia	na	prichádzajúce	hovory	

ani iné informácie na displeji výrobku počas riadenia 
vozidla alebo v inej situácii, kde môže rozptýlenie viesť 
k nebezpečným situáciám.

•	 Hodnota	prejdenej	vzdialenosti	môže	byť	nepresná.	
Tento	údaj	je	len	orientačný	a	nemal	by	sa	používať	na	
navigáciu.

•	 Výrobok	by	sa	mal	bežne	nosiť	na	šírku	jedného	prsta	
pod zápästím. Na rovnakom mieste by ste normálne 
nosili náramok.

UPOZORNENIE: Tento	výrobok	môže	spôsobiť	
podráždenie pokožky. Dlhodobý kontakt môže u 
niektorých používateľov vyvolať podráždenie pokožky 
alebo alergie. Ak sa objavia známky začervenania 
pokožky, opuchu, svrbenia alebo podráždenia pokožky, 
prestaňte tento výrobok používať. Ďalšie používanie môže 
spôsobiť opätovné alebo silnejšie podráždenie, aj keď 
predchádzajúce príznaky ustúpili.
Ak príznaky budú pretrvávať, obráťte sa na svojho 
dermatológa.

VÝSTRAHA
Merania pulzu a krvného tlaku sa nesmú používať na 
samodiagnostiku alebo liečbu. Používatelia s poruchami 
krvného tlaku alebo krvného obehu by mali podstúpiť 
liečbu	len	v	rámci	konzultácie	s	lekárom.	Výsledky	meraní	
tohto fitness trackera sú len orientačné a nesmú sa 
používať na lekárske účely.

TIPY PREd POužITím
Pre správne použitie si pozorne prečítajte túto 
používateľskú príručku a uschovajte ju na bezpečnom 
mieste pre budúce použitie. Pred prvým použitím nabíjajte 
fitness tracker 2 hodiny. Počas procesu nabíjania sa na 
displeji zobrazí symbol batérie. 

NAINŠTALuJTE SI dO SVOJHO SmARTFÓNu 
APLIKÁCIu „FITPRO“
Nainštalujte	si	aplikáciu	„FITPRO“	do	svojho	smartfónu	
naskenovaním tohto QR kódu alebo si aplikáciu vyhľadajte 
v službe App Store (iOS)/Google Play (Android).

Android/iOS

Kompatibilný operačný systém a požiadavky:
Bluetooth 4.2
Android 5.0 a vyšší
iOS 9.0 a vyšší

PREPOJENIE FITNESS TRACKERA S 
APLIKÁCIOu FITPRO
Na prvé použitie musíte fitness tracker spárovať s 
aplikáciou. Po úspešnom spárovaní sa čas automaticky 
zosynchronizuje s fitness trackerom.
•	 Spustite	aplikáciu	FitPro	–	kliknite	v	aplikácii	na	

„Nastaviť“.	
•	 Klepnite	na	zelenú	lištu	„Pripojiť	zariadenia	a	získať	

ďalšie	funkcie“	–	kliknutím	na	zariadenie	spustíte	
pripojenie.

•	 Po	úspešnom	spárovaní	aplikácia	automaticky	uloží	
Bluetooth adresu náramku. Keď sa aplikácia spustí 
alebo je spustená na pozadí, automaticky vyhľadá 
náramok a pripojí sa k nemu.   

•	 Uistite	sa,	že	je	aplikácia	spustená	na	pozadí	a	že	
sú v systémových nastaveniach telefónu udelené 
všetky povolenia, ako je spustenie na pozadí a čítanie 
informácií o kontaktoch.

FuNKCIE NÁRAmKu
•	 Ak	chcete	zariadenie	zapnúť,	keď	je	vypnuté,	stlačte	

ovládací panel (kruh na displeji) na dlhšie ako 3 
sekundy.

•	 Keď	je	zariadenie	zapnuté,	ale	displej	je	zhasnutý,	
stlačte ovládací panel iba krátko, aby sa displej 
aktivoval.   

•	 Stlačte	ovládací	panel	displeja	na	pribl.	2	sekundy,	
ak chcete vstúpiť do vedľajšej ponuky, ak je k 
dispozícii. Ľahkým klepnutím na ovládací panel môžete 

prechádzať funkciami vedľajšej ponuky.
•	 UPOZORNENIE!	Funkcia	resetovania	náramku	vymaže	

všetky údaje v náramku (napríklad počítadlo krokov).
•	 Na	domovskej	obrazovke	podržte	ovládací	panel,	ak	

chcete prepínať medzi zobrazeniami ciferníka. Po 
prepnutí sa displej vypne, ak do 5 sekúnd nevykonáte 
žiadnu ďalšiu operáciu. 

PONUky fITNESS TRAckERA 
1. Domovská obrazovka: Čas, dátum (kroky a pulz, ak je 

to aplikovateľné)
2. Kroky + vzdialenosť + spálené kalórie
3. Zdravie: Pulz, krvný tlak, hladina kyslíka v krvi - stlačte 

ovládací panel na pribl. 2 sekundy, čím spustíte 
merania.

4. Šport: Stlačte ovládací panel na pribl. 2 sekundy 
krátkym klepnutím môžete prepínať medzi športovým 
„behom“,	„skákaním	cez	švihadlo“	a	„sed-ľahmi“.	Po	
výbere stlačte ovládací panel na pribl. 2 sekundy, čím 
spustíte časovač.  Opätovným podržaním vynulujete 
čas.	UPOZORNENIE!	Časovač	nie	je	možné	pozastaviť!

5. Správy: Spustite aplikáciu FitPro - Nastaviť - Push 
správy - zapnite povolenie, aby sa správy mohli 
posielať na náramok po tom, čo ich prijal váš telefón. 
Zobrazia sa len 3 posledné prijaté správy.

6.	 Hudba:	Podržte	ovládací	panel	na	fitness	trackeri	
na pribl. 2 sekundy, čím otvoríte vedľajšiu ponuku.  
Tu	môžete	ovládať	prehrávanie	hudby	vo	vašom	
smartfóne. K dispozícii sú nasledujúce možnosti: 
Späť o jednu skladbu (šípka doľava), dopredu o jednu 
skladbu (šípka doprava), pozastavenie/prehrávanie. 
Krátko klepnite na ovládací panel vo vedľajšej ponuke 
pre zvolenú funkciu. Dostupnou funkciou je červený 
symbol. Pre výber funkcie podržte ovládací panel na 
pribl. 2 sekundy. Poznámka: Červená šípka doľava 
slúži na opustenie ponuky.

Návod na obsluhu
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Tipy pre používateľov systému Android:
Pri používaní funkcie pripomienky musíte nastaviť, 
aby aplikácia FitPro mohla zostať spustená na pozadí. 
Odporúčame udeliť aplikácii FitPro všetky povolenia.

Poznámka k nabíjaniu fitness trackera
Odopnite náramok v hornej časti krytu.
Zapojte konektor do bežnej USB nabíjačky (nie je súčasťou 
balenia) alebo do USB portu na notebooku. Proces 
nabíjania sa na displeji označuje symbolom batérie.

TECHNICKÉ údAJE:
Batéria: 90 mAh lítium-polymérová
Displej: 3,66 cm/1,44 palca na jeden dotyk 
(jednodotykový ovládací panel)
Bluetooth 4.2
Prevádzková teplota: -10 °C ~ 50 °C
Systém: iOS 9.0 a vyšší/Android 5.0 a vyšší

SERVISNÝ POSTuP
Ak máte akýkoľvek dôvod na reklamáciu alebo má 
zariadenie poruchu, obráťte sa na svojho predajcu 
alebo	servisné	oddelenie	spoločnosti	JAY-tech	GmbH	a	
dohodnite si zákaznícky servis.

Servisné hodiny:	 Po	–	Ut	od	8:00	do	17:00
	 	 Piatok	od	8:00	do	14:00
Telefónne číslo:	 02161/575	8950
E-mail:  info@jay-tech.de

Prosíme, neposielajte zariadenie na našu adresu, pokiaľ 
vás o to nepožiadal náš servisný tím. Náklady na dopravu 
a riziko straty znáša odosielateľ.
Vyhradzujeme	si	právo	odmietnuť	prijatie	
neautorizovaných zásielok a zaslať takéto zásielky späť 
odosielateľovi na jeho náklady.

VYHLÁSENIE O ZHOdE Eú
Spoločnosť	JAY-tech	GmbH	týmto	vyhlasuje,	že	popísaný	
výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EU a ďalšími, 
ktoré sa na výrobok vzťahujú.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je dostupné na tejto 
internetovej adrese: 
www.jay-tech.de
 

Zariadenie nesie označenie CE a spĺňa 
všetky požadované normy EÚ.

SmERNICA 2012/19/Eú O OdPAdE Z 
ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH 
ZARIAdENí (OEEZ)

Odpadové zariadenia nepatria do 
domového	odpadu!	Ak	sa	zariadenie	v	
určitom okamihu už nebude dať používať, 
každý spotrebiteľ je zo zákona povinný 
zlikvidovať odpadové zariadenie oddelene 
od domového odpadu, napr. na obecnom/
okresnom	odbernom	mieste.	Tým	sa	
zaistí, že odpadové zariadenia sú správne 
recyklované a negatívne vplyvy na životné 
prostredie sú minimalizované. Elektrické 
zariadenia sú preto označené týmto 
symbolom.

7.	 Viac:	a)	spánok	Keď	zaspíte,	náramok	sa	automaticky	
prepne do režimu monitorovania spánku a automaticky 
určí kvalitu vášho spánku počas noci. Po dokončení 
synchronizácie môžete v aplikácii skontrolovať údaje o 
svojom spánku.

Poznámka: Noste náramok počas spánku, aby bolo 
možné zaznamenávať tieto údaje. Spánok sa bude 
rozpoznávať po 22:00. Údaje o spánku je možné 
synchronizovať s aplikáciou po 4 hodinách spánku. b) 
Počasie,	c)	„Odfotiť“,	podržte	ovládací	panel	na	pribl.	2	
sekundy, aby ste spustili proces.  Upozorňujeme, že je 
na	to	potrebné	spustiť	aplikáciu,	d)	„Vyhľadať“,	podržte	
ovládací panel na pribl. 2 sekundy a náramok vyhľadá 
váš	smartfón,	ktorý	odpovie	pípnutím,	e)	„Reset“,	podržte	
ovládací panel na pribl. 2 sekundy a vaše inteligentné 
hodinky sa resetujú a reštartujú.  UPOZORNENIE:	Všetky	
údaje	sa	odstránia!
F) QR kód , g) informácie o fitness trackeri a podržaním 
ovládacieho panela vypnete inteligentné hodinky.

FuNKCIE A NASTAVENIA APLIKÁCIE
Poznámka: Niektoré funkcie vyžadujú, aby ste sa prihlásili.
Zaregistrujte sa na domovskej obrazovke. Registračný 
proces	môžete	preskočiť	klepnutím	na	„preskočiť“	v	
pravom hornom rohu.

Vysvetlenie	symbolov	na	spodnej	lište	aplikácie:

Používateľský profil „Moje“ Po spustení aplikácie 
nastavte svoje osobné údaje v používateľskom profile.

Položka nastavenia „Nastaviť“ Ak ste tak ešte 
neurobili, môžete sa tu pripojiť k fitness trackeru. Stlačte 
vedľajšiu	ponuku	„nájsť“	a	fitness	tracker	zavibruje.	

V	možnosti	„Push	správy“	môžete	vybrať,	ktoré	správy	
chcete prijímať. 
V	časti	„Nastavenia	ciferníka“	si	môžete	vybrať	dizajn	
ciferníka	v	časti	„Odporúčané“.	Vyberte	dizajn	a	klepnite	
na	„Synchronizovať	ciferník“.	Dizajn	sa	stiahne	a	
aktualizuje.
„Resetovať	zariadenie“	-	Pozor,	toto	resetuje	zariadenie	a	
vymaže	všetky	údaje!
„Odstrániť“	–	údaje	sa	vymažú	a	zariadenie	sa	odstráni.
„Iné“	-	Nastavenia	vibrovania	fitness	trackera.

Horná lišta so symbolmi:

1. Zdvihnite zápästie: Displej fitness trackera sa aktivuje, 
keď pohnete zápästím.

2. Režim DND: Časovač pre dobu, kedy sa nemajú 
prijímať správy.

3. Moje budíky: Nastavenie budíkov
4. Dlhé sedenie: Nastavenie upozornenia pri príliš dlhom 

sedení.

Sledovanie „Behu“! Vo	vrchnej	časti	si	môžete	vybrať	
medzi chôdzou, behom a bicyklovaním. Klepnutím 
na	„Štart“	spustíte	sledovanie	(na	to	musíte	byť	
zaregistrovaní a prihlásení).

Prvá stránka „kroky“ Tu	si	môžete	skontrolovať	počet	
krokov, prejdenú vzdialenosť, spálené kalórie, hodnotenie 
zdravotného	stavu,	pulz,	spánok	a	„zdravé	návyky“	(je	
potrebná registrácia).
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