NEOGO TimeFix X13
návod na použitie

ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI NÁŠ PRODUKT!
Aby ste sa dôkladne zoznámili a používali toto zariadenie, aby ste poznali všetky funkcie a
jednoduchý spôsob obsluhy, prečítajte si najskôr túto príručku.
Funkcie v používateľskej príručke sa môžu mierne líšiť od fyzických, preto finálne výrobky
pripravte ako štandard.
Chyby pri písaní v tejto príručke a nezrovnalosti sa v čas aktualizujú o najnovšie produkty. Ak
máme aktualizácie, táto príručka sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Naša
spoločnosť si vyhradzuje právo na konečnú interpretáciu.
Poznámka: Produkt podporuje vodeodolnosť s úrovňou IP67, je možné ju nosiť pri umývaní
rúk, daždi atď., nie je vhodný na plávanie.
Nepoužívajte v sprche, pri kúpaní alebo sauny, výpary sa dostanú do zariadenia a
poškodí vnútorné komponenty. Všetky tieto sú nad rámec záruky.

Pokyny na nabíjanie: tento produkt prijíma nabíjanie magnetickoým kontaktom. Pripojte
nabíjací bod k zadnej časti nabíjacích kolíkov zariadenia, bude sa nabíjať automaticky,
podporuje PC USB alebo štandardnú nabíjačku telefónu (5V). Plné nabitie zvyčajne trvá asi 70
minút

Upozornenie: Dva nabíjacie kolíky sa medzitým nesmú dotknúť vodivého objektu,
povedie to ku skratu.
Hodinky sa pripájajú k telefónu, stiahnite si do telefónu najskôr aplikáciu „Fundo“, postupujte
nasledovne:
1) Telefón Android / iOS: Naskenujte nasledujúci obrázok QR kódu prehliadačmi alebo
akýmkoľvek skenerom a stiahnite si „Fundo“.

2) Android Phone: vyhľadajte a stiahnite si aplikáciu „Fundo“ zo služby Google Play;
iOS phone: vyhľadajte a stiahnite si aplikáciu „Fundo“ z obchodu Apps Store;

Dôležité informácie: Nespárujte hodinky pomocou ponuky Bluetooth v telefóne, pretože
to zablokuje pripojenie. Pripojenie sa uskutoční iba prostredníctvom aplikácie Fundo.
Ak ste hodinky spárovali predtým cez Bluetooth, musíte ich odstrániť a zabudnúť v
ponuke Bluetooth.
Po inštalácii zapnite na mobilnom telefóne Bluetooth a aplikáciu Fundo, potvrďte aktiváciu
upozornení, klepnite na „Viac“ v pravom dolnom rohu, zadajte pridanie zariadenia, vyhľadajte
zariadenie „L13-LE“ a klepnite na Pripojiť, potom sa úspešne pripojíte k Bluetooth 4.0;
Ďalej choďte na stranu sledovania Bluetooth-search Bluetooth-select zapnite Bluetooth
a klepnite na meno vášho mobilného telefónu v zozname - potvrďte pripojenie na vašom
mobilnom konci. Potom sa vám podarí pripojiť Bluetooth 3.0;
Iba ak sú Bluetooth 3.0 aj 4.0 pripojené, hodinky sa dajú využívať na plný výkon, posuňte
hodinky nadol, kde uvidíte ikonu Bluetooth, modrá farba v hornej časti znamená pripojenie
Bluetooth 3.0, zelená farba v spodnej časti znamená pripojenie Bluetooth 4.0. Keď sa ikona
Bluetooth zmení na žltú, znamená to, že sú pripojené 3.0 aj 4.0.
Ako nastaviť upozornenie: v časti Nastavenia aplikácií v telefóne vyhľadajte položku „Fundo“ Správa autorských práv, otvorte všetky povolenia.
V časti Oznámenia - nájdite „Fundo“, otvorte všetky povolenia. V časti „Fundo“ - „Aplikácia
push“ vyberte všetky povolenia.
Pretože protokol Bluetooth sa líši od všetkých značiek mobilných telefónov.
Spojením Bluetooth bude niekedy nestabilita medzi mobilným telefónom a inteligentnými
hodinkami. Reštartujte Bluetooth, potom sa skúste znova pripojiť alebo obnovte výrobné
nastavenia. Ak sa systém zdá byť zaseknutý, stlačte a podržte tlačidlo napájania asi 10
sekúnd, aby ste hodinky reštartovali.

Návod na používanie
Tlačidlo Hore: stlačte krátko Enter, krokomer ukáže kroky, kalórie, vzdialenosť.
Tlačidlo dole: dlhé stlačenie pre prepnutie hodiniek, krátke stlačenie pre návrat do
pohotovostného rozhrania, keď hodinky zhasnú, stlačte 10 sekúnd pre reštart.
Gestá dotykového panela: posunutím doprava / doľava / hore vstúpite do hlavnej ponuky, po
vstupe do každej funkcie sa posuňte zľava doprava pre návrat, posuňte sa sprava doľava na
potvrdenie
Prepnutie úvodnej obrazovky: stlačte dlho obrazovku, tam bude voľba číselníka, klepnite na
potvrdenie.
Stavový riadok: pre vstup sa posuňte nadol, zobrazuje stav Bluetooth, výdrž batérie,
čas atď.
Hlavné funkcie:
Volania
Vytáčanie: Hovor Bluetooth cez mobil, hovor na konci hodiniek.
Telefónny zoznam: Synchronizujte všetky kontakty v mobilnom telefóne, maximum je 400
osôb.
Protokoly hovorov: Synchronizujte celú históriu hovorov v mobilnom telefóne.
SMS: Synchronizujte všetky správy v mobilnom telefóne (zatiaľ nepodporujú telefón iOS).
Bluetooth: Vyhľadajte zariadenie, ktoré chcete pripojiť, alebo odpojiť.
Oznámenie: Pripomenie všetky oznámenia z mobilných aplikácií, ako sú Facebook, Email,
WhatsApp, SMS atď., Musí sa najprv pripojiť „Fundo“.
Monitor spánku: Inteligentné hodinky sa automaticky zapnú od 21:00 do 21:00.
Zaznamenáva trvanie a kvalitu spánku, pomôže vám upraviť lepší čas odpočinku a zlepšiť
kvalitu spánku.
Monitor srdcového rytmu: noste si hodinky pevne na zápästí, najlepšia poloha by mala byť
na hornom konci zápästia ruky, približne po 20 sekundách sa budú zobrazovať údaje o
srdcovom rytme v reálnom čase, posúvacie menu do histórie, režim obsahuje jedno meranie a
nepretržité meranie; a inštrukcie. Všeobecne povedané, normálna hodnota je 60 - 90 krát /
min.
EKG: osvojte si optickú srdcovú frekvenciu a kombináciu technológie EKG, približne 30
sekúnd môžu údaje zobraziť, keď sa objaví test APP znamená, že údaje EKG sa ukladajú do
telefónu „Fundo“.
Krvný tlak: v čase merania položte ruku na vodorovnú plochu a o 48 sekúnd neskôr sa údaje
zobrazia. Všeobecne možno povedať, že krvný tlak sa zvyšuje s vekom, ženy majú nižší ako

muži.

Beh: presné sledovanie pohybových údajov, medzitým sa spustí monitor srdcového rytmu.
Posuňte nahor a pre hodnotu srdcového rytmu, zobrazte aktuálnu srdcovú frekvenciu. Posuňte
nadol pre návrat do športového režimu, kliknite na tlačidlo Športový režim, objaví sa
kontextové okno Stop and Pause.
Krokomer: skontrolujte si kroky, ktoré ste prešli počas dňa, spálené kalórie a vzdialenosť
pešo. Každý deň o 0 hodín sa všetky dáta automaticky uložia a vynulujú na 0. Kliknutím pre
vstup do možnosti; stav histórie, môže skontrolovať 7 dní záznamy.
Bluetooth kamera (keď je pripojená k mobilnému telefónu): Zapnite fotoaparát v mobilnom
telefóne, zapnite diaľkový fotoaparát v hodinkách, fotografujte pomocou hodiniek, fotografiu
uložte na mobilný telefón.
Prehrávač hudby: Bluetooth Hudba dokáže ovládať prehrávanie hudby v telefóne.
Proti strateniu: kliknite na "Nájsť telefón", pripojený telefón bude zvoniť varovane, po nájdení
telefónu, kliknite na "Koniec" pre zastavenie, funguje to tak ako na strane hodiniek tak aj na
strane aplikácií.
Témy: Na výber sú dve témy používateľského rozhrania.
Gesto: podpora stlmenia obratu hovorov, poplachové preklopenie stlmenia, systém
prebudenia gestami (tj zdvihnutím ruky, aby sa automaticky rozsvietila obrazovka), potrasením
hovor prijmete;
Alarm: môžete nastaviť 5 alarmov, dlhé stlačenie môže zrušiť alarm.
Stopky: Jednorázové načasovanie, klepnutím na ľavú ikonu spustíte načasovanie a klepnutím
na pozastavíte, znova klepnutím na celkový čas.
Kalkulačka
Kalendár
Multi-jazyky: Automatická synchronizácia je v predvolenom nastavení zapnutá. Po pripojení
mobilného telefónu sa jazyk mobilného telefónu zosynchronizuje. Ak chcete vybrať jazyk
ručne, vypnite ho;
Nastavenie Bluetooth: Zapínať / vypínať Bluetooth na hodiniek. Hodiny: typ hodín, na výber
sú 4 pohotovostné ciferníky;
Hodiny: 4 možnosti výberu
Synchronizácia času: predvolene pri zapnutí, po pripojení k telefónu sa synchronizuje čas
telefónu, ak chcete čas upraviť ručne, musíte ho vypnúť;

Zvuk: môžete vybrať profil, vybrať možnosť Zvonenia, vybrať zvonenie pre oznámenia;
Hlasitosť: nastaviteľná hlasitosť pre médiá, tóny zvonenia, upozornenia atď .;
Režim úspory energie: zapnite hodinky, aby ste prešli do režimu hodín, ostatné funkcie sú
vypnuté; displej, prístup k nastaviteľnému jasu obrazovky a doba vypnutia podsvietenia;
Jednotka: vyberte jednotku údajov, ktorá je metrická alebo imperiálna;
QR kód: zadajte QR kód, otvorený prehľadávač mobilného prehliadača si môže stiahnuť
„Fundo“
Sedenie: Nastaviť dlhodobé pripomenutie sedenia, pripomenie, že vám vypršal čas.
Obnovenie továrenských nastavení: vo všeobecnosti, ak sa vyskytne problém so softvérom,
obnovenie pôvodných nastavení je možné vyriešiť;
O Zariadení: Model hodiniek a verzia softvéru.
Prenos údajov: po úspešnom pripojení hodiniek s mobilným telefónom sa môžu prenášať
údaje o krokoch, údaje o srdcovej frekvencii, kvalita spánku, viac športov.
Upozornenie, záruka a doporučenie
1. Požiadavky na nabíjanie: Nabíjajte prostredníctvom nabíjačky 5 V 0,5 - 1 A.
2. Nabíjajte aspon každý týždeň a maximálne 2 hodiny. Nesprávnym nabíjaním dochádza ku
znižovaniu kapacity a životnosti batérie. Na výdrž batérie má vplyv okolité prostredie (teplota)
a počet zapnutých funkcií. Životnosť batérie od výrobcu je 6 mesiacov. Časom sa znižuje
výkon batérie z prirodzených dôvodov, záruka sa nevzťahuje na výkon batérie.
3. Ak hodinky nepoužívate, nenechávajte dlohodobo vybité, spôsobuje stratu kapacity batérie
prípade úplne poškodenie.
4. Tento produkt nie je zdravotníckym zariadením. Hodinky by sa nemali používať na
diagnostiku, liečbu alebo prevencia chorôb a symptómov.
5. Fungovanie niektorých funkcií závisí od nastavenie telefónu, preto niektoré mobilné telefóny
nemusia podporovať všetky funkcie kvôli obmedzenie sofvéru od výrobcu.
6. Chránte pre pádom alebo nárazom. Výrobok je vyrobený z citlivých mikro komponentov,
preto akékoľvek mechanické poškodenie na výrobku môže mať vplyv na funkčnosť
komponentov a vodeodoľnosť a takéto poškodenie nie je v súlade so záručnými podmienkami
výrobcu.
7. Odolnosť zariadenia je IP67 - krátke ponorenie do stojacej vody (náhodné), nie je vhodné
na plávanie, horúca voda poškodí hodinky. Vodeodolnosť neznamená, že výrobok je
vodotesný. Odolnosť voči poliatiu, vode a prachu nie je trvalá a postupom času sa môže znížiť
v dôsledku normálneho opotrebovania. Na poškodenie kvapalinou sa nevzťahuje záruka.

