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Pri držbe inteli entného náramku nezabudnite na
nasleduj ce tipy:

• Inteli entný náramok pravidelne istite najm jeho
vn torn stranu udržiavajte ho suchý.
• pravte tesnosť inteli entného náramku aby sa
zabezpe ila cirkulácia vzduchu.
• Nadmerné prostriedky na starostlivosť o pleť by sa
nemali používať na záp stie ktoré nosí inteli entný
náramok.
• prípade aler ie na kožu alebo akýchko vek
nepohodlia presta te nosiť inteli entný náramok.

S héma hlavne
náramku

a ti inteligentného
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Zapnutie

lhým stla ením bo ného tla idla na 3 sekundy alebo
zapojením inteli entného náramku do základne.

Sťahovanie APP a párovanie inteligentného
náramku.
1. Vyhľadajte aplikáciu CARNEO FIT v
Appstore alebo Google play.
2. Nainštalujte aplikáciu a postupujte
podľa inštrukcíí v aplikácii.
3. Poznámka: váš mobilný telefón musí
podporovať Android 5.1 alebo IOS 8.0
alebo novší a Bluetooth 4.0 alebo novší.
V prípade e nieje dostupná aplikácia CARNEO FIT v
Google play
ete si stiahnu aplikáciu s ná vo
and.

Pre

tavenie unk i inteligentného náramku

avý a pravý pos va na obrazovke sl ži na prepínanie
rozhraní.
Ak chcete spusti dan unkciu kliknite na jej ikonu.
Posunutí prsta s ľava do prava sa vrátite do nadradenej
ponuky.

.

lavné unk ie rozhrania

Po prvom spárovaní inteli entného náramku
a APP bude osynchronizovaný as
a dátum mobilného telefónu a náramku.

. Po tanie krokov vz ialeno i a kal ri
Rozhranie na po ítanie krokov ukazuje kroky.
Noste inteli entný náramok na záp stí aby
ohol inteli entný náramok automaticky
po íta kroky prejden vzdialenosť a
spotrebované kalórie .

. Spánok

náramku sa zobrazuje doba spánku kvalita spánku
doba hlbokého spánku a doba ľahk ho spánku.
Podrobné daje s zobrazené v aplikácii.
žívate m že vidieť kvalitu spánku trvanie
spánku as prebudenia as spánku

as budenia trvanie hlbokého spánku trvanie plytkého
spánku a distribu n gra v aplikácii.

4.

pnutie

Pos vaní prsto po obrazovke prepnite na rozhranie
vypnutia ako je to znázornené na foto rafii. lhým
stla ením obrazovky na 3 sekundy vypnete
alebo dlhým stla ením bo ného tla idla na
3 sekundy pod akýmko vek rozhraním vypnete.

a to kla ené otázk (FAQs)
1. Pre o inteli entný náramok automaticky odpojí
Bluetooth ke zhasne obrazovka Android
1 Ak kliknete na tele ne s Android na šípku sp
proces CARNEO FIT sa zruší inteli entný náramok sa
odpojí od mobilného telefónu.
2 Nastavte samoštartovanie aplikácie
3 Neobmedzená prevádzka na pozadí. obilný telefón
s Androidom a nainštalovanou aplikáciou v predvolenom
nastavení inteli entne obmedzuje prevádzku na pozadí a
aplikácia by sa mala nastavovať
manuálne bez akýchko vek obmedzení.
2. Pre o inteli entný náramok nem že prijať správu push
1
kontrolujte že ste v povoleniach mobilného
telefónu zapli povolenie na zasielanie správ.
2 Potvr te že správy sa m žu normálne zobrazovať
v oznamovacej lište mobilného telefónu. Notifikácia
správ inteli entného náramku sa dokon í pre ítaním
správ z oznamovacej lišty mobilného telefónu.
Inteli entný náramok nedostane

správu ak na paneli s upozorneniami mobilného telefónu
nie je žiadna správa. usíte nájsť nastavenia upozornení
v mobilnom telefóne a zapn ť zobrazovanie upozornení
hovoru S S .
3 apnite mobilný telefón
Nastavenia. o horného
vyh adávacieho po a zadajte te t Právo na použitie
upozornení a znova otvorte H Band.
3. Pre o si nem žete dať hor cu k pe s inteli entným
náramkom?Odpove : oda z k pe a má pomerne vysok
teplotu a vytvára ve a pary ktorá je v plynnej fáze s malým
priemerom molekuly a m že ahko prenikn ť do
inteli entného náramku ce medzeru v kryte. e teplota
klesne para sa kondenzuje na kvap ky v kvapalnej fáze
ktoré ahko skratuj vn torn asť inteli entného náramku
a poškodia dosku plošných spojov a potom poškodia
inteli entný náramok.

traha:
Sk r ako za nete nový šport pora te sa so svojím
lekárom. Inteli entný náramok by sa nemal používať na
lekárske ely hoci m že dynamicky monitorovať
srdcový rytmus v reálnom ase.

