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Prehľad Ako hodinky nosiť

Ako remienok odpojiť

Stiahnutie aplikácie a párovanie

Nabíjací kábelUžívateľský 
manuál
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Tlačidlo zapnúť/vypnúť

Senzor
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piny

Ako nabíjať

Kontakt

Pokyny na použitie

QR kód pre 
stiahnutie aplikácie

Všetky obrázky v tomto dokumente sú schematické náčrty a 
môžu sa líšiť od skutočného výrobku.

1.

2.

Hodinky môžete nosiť asi 1,5 cm od karpálneho 
tunela a môžete si upraviť utiahnutie remienka 
tak, aby vám sedeli.
Pri športovaní sa odporúča remienok upevniť a 
po skončení povoliť.

Poznámka: Ak hodinky nosíte voľne, môžu byť dáta o 
srdcovom tepe nepresné.

Ak potrebujete remienok odpojiť, pozrite sa na obrázok nižšie.

Poznámka: Zatiahnite za remienok, aby ste sa uistili, že 
je po zostavení dobre utiahnutý.

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

Naskenovaním 
skontrolujete ďalšie 
jazyky

Na používanie hodiniek je nevyhnutná aplikácia QCY APP.
S aplikáciou si môžete užiť bohaté možnosti. Kroky 
pripojenia:
1. Zapnutie
Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia;
2. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu
Metóda 1: Pomocou telefónu naskenujte QR kód na 
obrazovke hodiniek alebo si stiahnite návod.
Metóda 2: Vyhľadajte a stiahnite aplikáciu v App Store
3. Otvorte aplikáciu a postupujte podľa pokynov na 
pripojenie hodiniek k telefónu.
Metóda 1: Naskenujte QR kód – Na domovskej stránke 
aplikácie vyberte možnosť prezerať katalóg a zo stránky 
naskenujte QR kód. Potom postupujte podľa pokynov na 
spárovanie.
Metóda 2: Vyhľadajte a pridajte zariadenie v okolí – kliknutím 
na „+“ v pravom hornom rohu domovskej stránky aplikácie 
vyhľadajte dostupné zariadenia v okolí, kliknutím pridajte a 
postupujte podľa pokynov pre pripojenie.
Metóda 3: Pridanie podľa modelu zariadenia – kliknite na „+“ 
v pravom hornom rohu domovskej stránky aplikácie, vyberte 
všetky produkty, potom vyberte zodpovedajúci model 
hodiniek a postupujte podľa pokynov na spárovanie.

Vstúpte na domovskú stránku a 
posunutím zhora nadol otvoríte 
rýchle nastavenia

Posunutím z pravej
strany doľava
prepnete na ďalšiu
stránku

Posunutím z ľavej strany 
doprava prepnete
na predchádzajúcu
stránku

Posunutím zospodu
hore otvoríte
ponuku

Stlačením a 
podržaním po dobu 3
s hodinky 
zapnete/vypnete

Stlačením sa vrátite 
na domovskú 
stránku, ak je 
aktuálna stránka prvej
úrovne

Stlačením sa vrátite 
na predchádzajúcu 
stránku, ak je aktuálna
stránka druhej úrovne

Stlačením  
pozastavíte / 
pokračujete v
športe, ak je
práve v športovom
režime

Na ďalšej stránke 
sa posunutím 
z ľavej strany 
doprava vrátite na 
predchádzajúcu
stránku

Na domovskej stránke sa
dotknite a podržte po dobu
3 s, aby ste vstúpili na 
stránku zmeny ciferníka

1. Hodinky položte na nabíjaciu podložku a zaistite, aby

2.

3.

nabíjacie pogo piny na spodnej strane hodiniek a 
konektora boli dobre pripojené.
Pripojte kábel k štandardnej USB nabíjačke (výstupné 
napätie a prúd je 5V a 2A).
Pokiaľ hodinky neboli dlhšiu dobu používané a nie je 
možné ich zapnúť, nabijete ich prosím aspoň 1 
minútu. Pred tým sa zobrazí ikona nabíjania.

4. Ak sú piny mokré osušte ich a odstráňte všetok pot
alebo vodu.

http://www.qcy.com/
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