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Smart Watch

Uživatelský manuál
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Přečtěte si pečlivě tento manuál před použitím a uchovejte ho pro budoucí použití.

01 Přehled produktu

Náramek

Nabíjecí kabel

Dotyková obrazovka

Senzor srdečního tepu

Nabíjecí konektor

Funkční tlačítko

02 Nošení

Pohodlně utáhněte náramek na svém zápěstí tak, aby nespadl. Náramek by měl být umístěn na 
vzdálenost jednoho prstu od kosti Vašeho zápěstí.

Poznámka: Příliš volné uchycení náramku může zapříčinit nepřesnost v naměřených údajích 
sensoru srdečního tepu.

03 Propojení s telefonem

04 Použití

1. Na hlavní obrazovce posuňte prstem dolů pro zobrazení Rychlého nastavení

2. Na hlavní obrazovce posuňte prstem nahoru pro zobrazení Ovládacího panelu

3. Na hlavní obrazovce posuňte prstem doleva nebo doprava pro přechod na další obrazovku

4. Mimo hlavní obrazovku posuňte prstem zleva doprava pro přechod na hlavní obrazovku 

5. Na hlavní obrazovce podržte stisknutý prst 3 sekundy pro změnu ciferníku

6. Podržte 3 sekundy funkční tlačítko pro vypnutí/zapnutí hodinek

7. Jednou stiskněte funkční tlačítko pro přechod na hlavní obrazovku/předchozí obrazovku

8. Během cvičení stiskněte jednou funkční tlačítko pro pozastavení / pokračování cvičení

06 Funkce

08 Speci ikace

07 Poznámky

1. Hodinky nabíjejte pouze přilozeným nabíjecím kabelem a vždy zkontrolujte, že je 

konektor řádně připojen

2. Používete pouze kvalitní značkové nabíječky s výstupním napětím 5V a minimálním 

výstupním proudem 0,5 A.

3. Pokud hodinky delší dobu nepoužíváte, mohou se vybít a může několik minut trvat než se 

po připojení na nabíječku začnou nabíjet.

4. Konektory pro nabíjení udržujte suché. Před nabíjením vždy hodinky dokonale vysušte.

Název: Haylou Solar

Model: Haylou LS05-1

Hmotnost (s náramkem): 54 g

Rozměry (bez náramku): 45,3 x 11,4 mm

Šířka náramku: 22 mm

Displej: 1,28 palců TFT LCD

Rozlišení displeje 240 x 240 px

Kompatibilní s: Android 4.4/iOS 9.0 a vyšší 

Kapacita baterie: 340 mAh

Výdrž baterie: 15 dnů (při použití 24-hodinového 

monitorování srdečního tepu)

Stupeň krytí: IP68

Provozní teplota: -20°C taž 45°C

Bezdrátové připojení: Bluetooth 5.0

09 Informace o likvidaci a recyklaci

10 Certifikace a bezpečnostní schválení

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická 
zařízení (WEEE, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19 / EU), která by neměla být mísena 
s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a 
životní prostředí předáním odpadního zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci 
odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní orgány. 
Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům 
na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o místě a podmínkách těchto 
sběrných míst se prosím obraťte na místní úřady.

Společnost Dongguan Liesheng Electronic  Co., Ltd prohlašuje, že rádiové 

zařízení typu Haylou LS05-1 je v souladu se směrnicí 2014/53 / EU. 

Distributor: Sunnysoft s.r.o, Kovanecká 2390/1a, Praha 9
 
Výrobce:  Dongguan Liesheng Electronic  Co., Ltd

(a Mi Ecosystem company)

Adresa: Suite 1303, 1305 and 1306, 13/F, Project Phrase 2 of Gaosheng Tech  

District,Dongguan City, Guangdong,  China

www.sunnysoft.cz

1. Podržte funkční tlačítko pro spuštění hodinek. Na displeji se zobrazí QR kód.

2. Naskenujte QR kód pro stažení a instalaci nejnovější verze aplikace Haylou Fit nebo aplikaci 

vyhledejte v  obchodě Google Play nebo App Store.

3. Spusťte aplikaci Haylou Fit

4. Vytvořte si účet. Poznámka: Přijetí ověřovacího kódu zaslaného na email může trvat i několik 

minut.

5. Přihlaste se do Vašeho účtu Haylou

6. V aplikaci vyberte v menu "Zařízení" položku "Vyberte náramek" nebo použijte přidání 

náramku pomocí naskenování kódu z hodinek.

Poznámka:

1. Během párování musí být v telefonu aktivní Bluetooth

2. Pokud se nepodaří hodinky přidat nebo se odpojují, podržte 3 sekundy funkční tlačítko a 

obnovte tovární nastavení. Poté opakujte postup propojení telefonu s hodinkami.

12 režimů (běh, chůze, jízda na kole, chůze 
po horách, rotoped, jóga, běžecký pás, 
posilovna, volný pohyb, basketbal, fotbal, 
veslování)

24-hodinové monitorování 
srdečního tepu

Monitorování spánku

Dechové cvičení pro uklidnění a relaxaci

Časovač

Přesnost stopek na 2 desetinná místa

Ovládání přehrávání hudby v telefonu

Předpověď počasí na 3 dny dopředu

Budík

Upozornění na neaktivitu

05 Nabíjení

1. Po aktualizaci software hodinek, nemusí tento manuál odpovídat skutečnosti. Obraťte se 

na dodavatele pro získání aktuální verze manuálu.

2. Před prvním použitím hodinky nabíjejte alespoň po dobu 2 hodin.

3. Hodinky mohou být ponořeny do studené nebo vlažné vody do maximální hloubky 3 

metry. Nevystavujte hodinky působení jiných látek a neponořujte je do větší hloubky jinak 

může dojít k jejich poškození. Po namočení vždy hodinky vysušte.

4. Náramek hodinek nesmí být příliš utažený. Hodinky udržujte čisté. Pokud se u vás při 

nošení hodinek vyskytne alergická reakce okamžitě přestaňte hodinky nosit a navštivte 

lékaře.

5. Funkční tlačítko a dotykový displej nejsou ve vodě funkční funkční. Před použitím hodinky 

vysušte.




