
                                                                Chytré hodinky S08 

Děkujeme za zakoupení našeho chytrého náramku.  Aby nedošlo k ovlivnění zkušeností s 

měřením v důsledku nesprávného fungování, přečtěte si prosím pozorně návod k použití. 

Zkontrolujte výdrž baterie. Pokud napájení není plné, nezapomeňte jej nabíjet po dobu dvou 

hodin, zde je níže uveden způsob nabíjení.  Při prvním použití náramku nabijte a aktivujte. 

Zajistěte, aby nabijecí spona byla zarovnána s nabíjecím portem, a nabíjecí sponu nastavte na 

zápěstí s náramkem, jak ukazuje obrázek níže.  

• Operace Vypínač: zapnutí / vypnutí / potvrzení / ukončení Klávesová zkratka: dlouhé stisknutí 

vstoupit do sportovního režimu návrat Dotyková obrazovka: dotkněte se obrazovky pro 

přepnutí funkce 

• Synchronní informace Když se Band spojuje s chytrým telefonem, bude Band  automaticky 

upravte čas a okamžitě synchronizujte a zaznamenávejte informace o pohybu a zdravotním 

stavu  

• Kontrola napájecí lišty První použití: Ujistěte se, že je baterie plně nabitá Pokud není baterie 

nabitá, proveďte prosím před použitím 2 hodiny úplné nabití 

Funkce: 

Čas 

Krokoměr 

Vzdálenost 

Kalorie 

Monitorování spánku 

Vypnutí hodinek při dlouhém stisknutí zapínacího tlačítka 

Upozornění na hovor ( Jméno volajícího) 

Upozornění na zprávy (QQ, Facebook, Whatsapp a další) 

Stopky 

Nalezení ztraceného náramku 

Monitor srdečního tepu 

Jazyky firmwaru: čínština, angličtina, korejština, španělština, japonština, francouzština, 

ruština.  



Jazyky aplikace: angličtina, francouzština, němčina, italština, japonština, korejština, 

portugalština, ruština, zjednodušená čínština, španělština, arabština, ukrajinština  

Upozornění: 

1. Intenzivní náraz na náramek je zakázán 

2. Chraňte před benzenem, ředidly a škodlivými chemikáliemi 

3. Chraňte prosím před silným magnetickým polem a stanicí elektrického šoku 

4. Vyhněte se přímému světlu nebo topným zařízením 

5. Nerozebírejte, neopravujte ani netransformujte sami sebe 

6. Vyřazené obaly, baterie a staré elektronické výrobky řádně klasifikujte. 

7. Nenoste v horké lázni nebo ve styku s horkou vodou. 

8. Řiďte se pokyny lékaře, vlastní diagnostikou a léčbou podle výsledků měření. Pacienti s 

poruchami krevního oběhu a krevními clisease by měli být léčeni pod dohledem lékaře. 

Výsledky měření tohoto produktu jsou pouze informativní, nikoliv pro lékařské použití nebo 

základ 

Rozhraní - Dlouhým stisknutím 3 sekund změníte ciferník 

Rozhraní pro měření srdeční frekvence - Dlouhým stisknutím změříte aktuální srdeční frekvenci. 

Podrobnější analýzu informací a datové záznamy si můžete prohlédnout v aplikaci) 

Krokoměr - Vymaže data o 00:00, restartem se spočítají a uloží data do aplikace. 

Rozhraní krevního tlaku - Kliknutím změříte krevní tlak a data budou nahrána do aplikace. 

Rozhraní pro krevní kyslík - Kliknutím změříte krevní kyslík a data budou nahrána do aplikace. 

Informace o spánku - Bude zaznamenáno a zobrazeno celkové množství spánku, které jste měli 

včera v noci, a také množství hlubokého a lehkého spánku. Podrobnější analýzu informací a 

záznamy dat si můžete prohlédnout v aplikaci. 

Časovač - Dlouhé stisknutí 3 sekund pro počítání / zastavení 

Rozhraní cvičení - Dlouhým stisknutím tlačítka přejdete do režimu cvičení. K dispozici je osm 

režimů cvičení, včetně chůze, běhu, cyklistiky, basketbalu, fotbalu, badmintonu, přeskakování 

lana a plavání. Podrobnější analýzu informací a záznamy dat si můžete prohlédnout v aplikaci. 



Rozhraní protokolování zpráv - Pokud byly v aplikaci nastaveny relevantní informace pro 

odesílání zpráv, budou zprávy mobilního telefonu přijímány a tři z nich budou uloženy, když je 

spínač zapnutý. 

Přehrávač - Po připojení k aplikaci mobilního telefonu klepnutím otevřete a ovládejte 

„Pozastavit“, „Předchozí skladba“ „Další skladba“. Klikněte zpět do hlavní nabídky. 

Fotoaparát - Po připojení k aplikaci mobilního telefonu by mohl náramek fungovat jako dálkové 

ovládání kamery mobilního telefonu. Dlouhým stisknutím ovládacího rozhraní kamery na zápěstí 

po otevření kamery v mobilním telefonu se spustí závěrka kamery mobilního telefonu. 

Počasí: Aktuální počasí, informace o kvalitě ovzduší a podmínky pro zítra se zobrazují na 

rozhraní počasí. Informace o počasí musí být spojeny s aplikací, aby bylo možné získat data. 

Informace o počasí nebudou aktualizovány, pokud bude aplikace dlouhodobě odpojena. 

Specifikace 

 * Baterie: 110 mAh  

* Nabíjení: DCSV-03A 

 * Doba výdrže: 3-4 dny 

 * Synchronizace Bluetooth 4.0  

* Provozní teplota: -10°C-50°C 

* Obsah balení- Chytré hodinky, nabíjecí kabel, uživatelský manual. 

 *Kompatibilita: IOS 9.0-Android 4.4  

 *CPU  : HS6620D  

 *Rozlišení: 240*240  

 * Velikost displeje: 1,3 THFT 

 * Velikost 43,2*10,2mm 

 * Váha: 34,2 

 * Vodotěsnost: IP68 

 * Materiál pásku: TPU 

Otázky a odpovědi 

 1.Náramek není nalezen nebo se nemůže spojit při spárování 



A. Prosím ujistěte se že je zapnutý Bluetooth na mobilu a udržujte vzdálenost mezi hodinkami a 

mobilním telefonem 0,5m. 

B. Prosím zkontrolujte energií hodinek a kontaktujte nás v případě že problém nebyl vyřešen po 

2 hodinách nabíjení 

2. Proč Bluetooth selhal během připojení? 

Služby Bluetooth jsou na některých zařízeních nestabilní. Zkuste mobil restartovat a pak by 

mělo být připojení stabilní. 

3.Proč se dá s mobilním telefonem Android odpojit? 

Aplikace na pozadí byla nucena se zastavit pomocí správy systémové paměti mobilního telefonu 

Android.  Aby nedošlo k automatickému odpojení bluetooth, udržujte prosím APP spuštěnou na 

pozadí vypnutím úsporného režimu nebo umístěním APP do zeleného pozadí správce systému. 

 

  

 

 

 

 

 


