
Chytré hodinky S20 

Vítejte u návodu k našemu vysoce výkonnému chytrému náramku na zápěstí, který pro vás vytváří 

promyšlený a zdravý zážitek. 

Údržba zařízení 

Při údržbě chytrého náramku si pamatujte následující tipy: 

Inteligentní náramek pravidelně čistěte, zejména jeho vnitřní stranu, a udržujte jej v suchu. 

Upravte těsnost inteligentního náramku, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu. 

Produkt pro péči o pleť by se neměl používat na zápěstí, na kterém nosíte chytrý náramek. 

Přestaňte nosit inteligentní náramek v případě kožní alergie nebo nepohodlí. 

Schéma chytrého náramku 

Tepová frekvence 

Nabíjecí kontakt 

Zapnutí 

Dlouhým stisknutím postranního tlačítka po dobu 3 sekund nebo zapojením magnetické linky nabijte 

chytrý náramek. 

Stahování a vázání inteligentního náramku APP 

1. Stáhněte a nainstalujte APP 

1. Naskenujte QR kód pomocí mobilního telefonu a stáhněte si APP. 

2. V systému IOS vyberte APP, vyhledejte Da Fit. 

V systému Android vyberte aplikaci Treasure pro stažení a instalaci Da Fit nebo skenování QR kódu pro 

stažení. 

Poznámka: Váš mobilní telefon musí podporovat Android 5.1 nebo IOS 8.0 nebo vyšší a Bluetooth 4: 0 

nebo vyšší. 

2. Vázat chytrý náramek s APP 

1. Klepnutím na „Add Device“ (Přidat zařízení) svážete chytrý náramek. 

2. Klepněte na zařízení v seznamu naskenovaných zařízení. 

3. Systém IOS zobrazí žádost o spárování Bluetooth a výběr potvrďte kliknutím na Bluetooth 



„Spárování“. Připojte jej přímo k systému Android. 

4. Úspěšně vázán. 

Zavedení funkcí inteligentního náramku 

Stav zapnutí 

Přepínání rozhraní nabídky na hlavní obrazovce, jako jsou rozhraní uvedená na následujícím obrázku: 

Odebrat zařízení 

U mobilního telefonu Android lze zařízení odpojit od mobilního telefonu jednoduše kliknutím na 

Odebrat zařízení. 

Pro mobilní telefon Apple po odstranění vazby musíte kliknout na symbol vpravo v Nastavení Bluetooth 

a vybrat zařízení, které bude ignorováno. Jak je ukázáno níže: 

Často kladené otázky 

1. Proč inteligentní náramek automaticky odpojí Bluetooth, když zhasne obrazovka Android? 

1- Zamknout pozadí APP. Po vymazání procesu Da Fit bude chytrý náramek odpojen od mobilního 

telefonu. 

2 - Nastavte samo-spuštění aplikace APP 

3 - Neomezený provoz na pozadí. Mobilní telefon Android nainstalovaný s aplikací Intel ve výchozím 

nastavení inteligentně omezuje provoz na pozadí a aplikace by měla být nastavena ručně bez jakýchkoli 

omezení. 

2. Proč nemůže inteligentní náramek přijímat zprávy? 

1- Potvrďte, že jste zapnuli přepínač pro zasílání zpráv klientovi mobilního telefonu. 

2 - Potvrďte, že zprávy lze normálně zobrazovat v oznamovací liště mobilního telefonu. Push na chytrý 

náramek je dokončen přečtením zprávy z oznamovací lišty mobilního telefonu. Inteligentní náramek 

neobdrží zprávu push, pokud v oznamovací liště mobilního telefonu není žádná zpráva. (Musíte najít 

nastavení oznámení v nastavení mobilního telefonu a zapnout přepínač oznámení WeChat, QQ volání, 

SMS a klienta mobilního telefonu). 

3 - Zapněte mobilní telefon - Nastavení. Do horního vyhledávacího pole zadejte „Používat oznámení 

správně“ a znovu otevřete Da Fit. 

3. Proč si nemůžete vzít horkou koupel s chytrým náramkem? 

Odpověď: Koupelová voda má relativně vysokou teplotu a vytváří velké množství páry, která je v plynné 

fázi s malým molekulárním poloměrem a může snadno proniknout do inteligentního náramku z mezery 



ve skořápce. Když teplota klesne, pára kondenzuje do kapiček kapalné fáze, což snadno způsobí zkrat 

uvnitř inteligentního náramku a poškození desky plošných spojů a poté poškození inteligentního 

náramku. 

Poznámka: Další dotazy naleznete v odezvě na aplikaci Da Fit APP. 

Varování: 

Než začnete nový sport, poraďte se se svým lékařem. Inteligentní náramek by se neměl používat pro 

žádné lékařské účely, i když může dynamicky sledovat srdeční frekvenci v reálném čase. 


