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Všechny obrázky v tomto dokumentu jsou schematické ná rty č
a mohou se lišit od skute ného výrobku.č

1. Hodinky m žete nosit asi 1,5 cm od karpálního ů
tunelu a m žete si upravit utažení pásku tak, aby ů
vám sed ly.ě

2. Doporu uje se p i sportování pásku upevnit a po č ř
skon ení povolit.č

Poznámka: Pokud hodinky nosíte volně, mohou 
být data o srdečním tepu nepřesná.

Pokud pot ebujete pásek odpojit, podívejte se na obrázek níže.ř

Poznámka: Zatáhněte za pásek, abyste se ujistili, 
že je po sestavení dobře utažen.

Telefon: 4008-306-708
Web: www.qcy.com
Výrobce: Dongguan Hele Electronics Co., Ltd.
Adresa: No. 325 Yuehui Rd. Daojiao Town Dongguan City 
Guangdong Province China

Naskenováním 
zkontrolujete další 
jazyky

K používání hodinek je nezbytná aplikace QCY APP .
S aplikací si m žete užít bohaté zkušenosti. Kroky p ipojení:ů ř
1. Zapnutí
Stiskn te a podržte tla ítko zapnutí/vypnutí;ě č
2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci
Metoda 1: Pomocí telefonu naskenujte QR kód na obrazovce 
hodinek nebo si stáhn te uživatelskou p íru ku.ě ř č
Metoda 2: Vyhledejte a stáhn te aplikaci v App Storeě
3. Otevřete aplikaci a postupujte podle pokynů pro připojení 
hodinek k telefonu.
Metoda 1: Naskenujte QR kód – Na domovské stránce 
aplikace vyberte možnost prohlížet katalog a stránku 
naskenujte QR kód. Poté postupujte podle pokyn  pro ů
spárování.
Metoda 2: Vyhledejte a p idejte za ízení v okolí – klepnutím na ř ř
„+“ v pravém horním rohu domovské stránky aplikace 
vyhledejte dostupná za ízení v okolí, klepnutím p idejte a ř ř
postupujte podle pokyn  pro p ipojení.ů ř
     Metoda 3: P idání podle modelu za ízení – klepn te na „+“ v ř ř ě
pravém horním rohu domovské stránky aplikace, vyberte 
všechny produkty, poté vyberte odpovídající model hodinek a 
postupujte podle pokyn  pro spárování.ů

Vstupte na domovskou stránku a 
posunutím shora dol  otev ete ů ř
rychlé nastavení

Posunutím z pravé 
strany doleva 
p epnete na další ř
stránku

Posunutím zleva 
doprava p epnete ř
na p edchozí ř
stránku

Posunutím zespodu 
nahoru otev ete ř
nabídku

Stisknutím a 
podržením po dobu 3 
s hodinky 
zapnete/vypnete

Stisknutím se vrátíte 
na domovskou 
stránku, pokud je 
aktuální stránka první 
úrovně

Stisknutím se vrátíte 
na p edchozí stránku, ř
pokud je aktuální 
stránka druhé úrovně

Stisknutím 
pozastavíte / 
pokra ujete ve č
sportu, pokud je 
práv  ve sportovním ě
režimu

Na další stránce 
se posunutím 
zleva doprava 
vrátíte na 
p edchozí ř
stránku

Na domovské stránce se 
dotkn te a podržte po dobu ě
3 s, abyste vstoupili na 
stránku zm ny ciferníkuě

1. Hodinky položte na nabíjecí podložku a zajist te, aby ě
nabíjecí pogo piny na spodní stran  hodinek a konektor ě
byly dob e p ipojeny.ř ř

2. P ipojte kabel ke standardní USB nabíje ce (výstupní ř č
nap tí a proud je 5V a 2A).ě

3. Pokud hodinky nebyly delší dobu používány a nelze je 
zapnout, nabijete jej prosím alespo  1 minutu p ed tím se ň ř
zobrazí ikona nabíjení.

4. Pokud jsou piny mokré osušte je a odstra te veškerý pot ň
nebo vodu.

http://www.qcy.com/
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