
 

INTELIGENTNÉ HODINKY ATLANTIS 

 

 

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.  

V inteligentných hodinkách Atlantis sa spája najmodernejšia dotyková technológia, množstvo 

smartfónových funkcií a užitočné aplikácie a k tomu ich máte vždy k dispozícii. Sú koncipované s 

úmyslom sprevádzať vás na každom kroku.  

 

 

Balenie obsahuje: 

1 x inteligentné hodinky s ochranným filmom 

1 USB nabíjačka 

1 x návod na použitie 

 



 

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA 

Hlavné funkcie : zobrazenie času, oznamovanie hovorov, budík, SPRÁVY a ďalšie oznámenia 

pomocou ľahkého vibrovania alebo zvukového signálu, merajú srdcový rytmus a krvný kyslík, 

počítanie krokov, upozornia vás na dlhé sedenie, merajú kvalitu spánku, prijímajú SMS 

upozornenia, Facebook, Twitter, ...  

Kompatibilné: so smartfónom prostredníctvom funkcie Bluetooth a aplikáciu Da Fit.  

Vodovzdornosť: IP67 * 

* IP67 znamená úplnú ochranu pred čiastočkami prachu, kvapkám vody aj potu a ponoreniu do 

vody medzi 15 cm a 1 m 

 

UPOZORNENIA 

1. Návod na použitie obsahuje funkcie produktu, spôsoby použitia a prevádzkové postupy.  

Prečítajte si ho pozorne, aby ste dosiahli najlepšie výsledky a predišli zbytočným škodám. 

Prosím, svojvoľne nemeňte príslušenstvo produktu a nerozoberajte ho sami, pretože v 

takom prípade sa na produkt už nevzťahuje záruka.  

2. Určené na použitie so zariadeniami so systémom Android 4.4 alebo iOS 8.0 a novšími, 

ktoré podporujú Bluetooth 4.0. 

3. Pri prvom použití inteligentných hodiniek pripojte nabíjačku, aby ste aktivovali náramok. 

4. Pripojenie cez Bluetooth: 

1) skontrolujte, či je zapnutá funkcia Bluetooth na mobilnom telefóne a či je zapnutý 

náramok, 

2) počas vyhľadávania Bluetooth sa uistite, že náramok nie je spárovaný s inými účtami, 

3) počas vyhľadávania Bluetooth sa uistite, že náramok a mobilný telefón sú k sebe čo 

najbližšie. 

5. Ak náramok nedostane push notifikáciu, ubezpečte sa, že Da Fit beží na pozadí, a že sú 

zapnuté notifikácie (je potrebné zapnúť aj sprievodnú funkciu). 

6. Ak údaje o cvičení, spánku a srdcovom rytme nie sú synchronizované s APK, skúste 

Bluetooth odpojiť a znova sa pripojiť.  

7. Pred spárovaním náramku s iným účtom ho musíte odpojiť od aktuálne spárovaného 

účtu.  

8. Ak náramok nemožno zapnúť/osvetliť, pripojte ho k nabíjačke. 

9. Ak hodinky nereagujú na dotyk uprostred, dotknite sa obrazovky v ľavej časti, efekt bude 

lepší. 

10. Prosíme, aby ste hodinky neporovnávali s medicínskym vybavením, nie sú zdravotníckym 

prístrojom. 

11. Pred použitím naskenujte QR kód v príručke, aby ste si stiahli aplikáciu a pripojili ju k 
hodinkám.  

12. Pre používateľov systému Android: Je dôležité v aplikácii vždy autorizovať prístup ku 
všetkým funkciám telefónu a nikdy ich nepozastavovať.  

13. Je dôležité telefón prvý krát nabíjať 2-3 hodiny.  
 



 

Tento prístroj obsahuje elektrické zariadenia, ktoré môžu spôsobiť zranenie, ak nie sú správne 

používané. Napríklad dlhodobý kontakt s pokožkou môže u niektorých používateľov prispieť k 

alergiám. Pre zníženie podráždenia pokožky si prečítajte bezpečnostné pokyny na nasledujúcich 

stranách, aby ste zaistili správne používanie a starostlivosť.  

• Počas nabíjania nevystavujte zariadenie tekutinám, vlhkosti alebo dažďu; nenabíjajte 

zariadenie, ak je mokré, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a zraneniu.  

• Udržujte svoje zariadenie čisté a suché. Na čistenie zariadenia nepoužívajte drsné čistiace 

prostriedky.  

• Ak máte akékoľvek diagnózy, ktoré by mohli byť ovplyvnené používaním tohto 

zariadenia, pred použitím sa poraďte so svojím lekárom.  

• Nenoste ho príliš na tesno. Ak je váš prístroj horúci alebo teplý alebo ak spôsobuje 

podráždenie alebo nepríjemné pocity na pokožke, prestaňte ho používať a obráťte sa na 

svojho lekára.  

• Nevystavujte zariadenie extrémne vysokým alebo nízkym teplotám.  

• Nenechávajte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa, ako sú sporáky, sviečky alebo krby.  

• Tento produkt NIE JE hračkou - nikdy nedovoľte deťom ani domácim zvieratám sa s ním 

hrať. Výrobok skladujte vždy mimo dosahu detí. Samotné zariadenia alebo veľa malých 

častí, ktoré obsahujú, môžu pri požití spôsobiť zadusenie.  

• Nikdy sa nepokúšajte násilne stláčať, otvárať, opravovať alebo rozoberať, alebo inak 

zneužívať toto zariadenie. Ak tak urobíte, bude to mať za následok neplatnosť záruky a 

môžete tak spôsobiť riziko úrazu.  

• Nepoužívajte zariadenie v saune alebo parnej miestnosti.  

• Prístroj sa nesmie dostať do kontaktu s ostrými predmetmi, pretože by to mohlo spôsobiť 

škrabance a poškodenie.  

• Zbavujte sa tohoto zariadenia, batérie a jeho obalu v súlade s miestnymi predpismi.  

• Nekontrolujte upozornenia, ani žiadne informácie na displeji zariadenia počas jazdy alebo 

v iných situáciách, kde by rozptýlenie mohlo spôsobiť zranenie alebo nebezpečnú 

situáciu. Pri cvičení majte vždy na pamäti prostredie, v ktorom sa nachádzate. 

• Zariadenie ani batérie NEDEMONTUJTE, neupravujte, neprerábajte, neprepichujte ani 

nepoškodzujte.  

• NEVYBERAJTE a ani sa nepokúšajte vybrať batériu, ktorú nie je možné vymeniť. 

• NEVYSTAVUJTE zariadenie ani batérie ohňu, explóziám ani inému nebezpečenstvu.  

• Ak máte kardiostimulátor alebo iné interné elektronické zariadenie, pred použitím 

snímača srdcovej frekvencie sa poraďte so svojím lekárom.  

• Optický monitor srdcovej frekvencie zápästia vyžaruje zelené svetlo a občas bliká. Ak 

máte epilepsiu alebo ste citliví na blikajúce svetlo, konzultujte používanie so svojim 

lekárom.  

• Prístroj, príslušenstvo, monitor srdcového rytmu a súvisiace údaje sú určené na použitie 

iba na rekreačné účely a nie na lekárske účely, a nie sú určené na diagnostikovanie, 

monitorovanie, zmiernenie, liečenie alebo prevenciu akýchkoľvek chorôb alebo diagnóz.  

• Hodnoty srdcovej frekvencie sú iba informačné a za následky chybných meraní nie je 

neprijímaná žiadna zodpovednosť. Aj keď technológia optického snímača srdcového 

rytmu zápästia zvyčajne poskytuje najlepší odhad srdcovej frekvencie používateľa, pri 



 

tejto technológii existujú určité obmedzenia, ktoré môžu spôsobiť, že niektoré údaje 

srdcovej frekvencie budú za určitých okolností nepresné, potenciálne ovplyvnené 

fyzickými vlastnosťami používateľa, priliehavosťou zariadenia a typom a intenzitou 

činnosti. 

• Inteligentné hodinky sa spoliehajú na senzory, ktoré sledujú váš pohyb a ďalšie metriky. 

Údaje a informácie poskytované týmito zariadeniami majú slúžiť ako presný odhad vašej 

sledovanej aktivity a metrík, ale nemusia byť úplne presné vrátane údajov o krokoch, 

spánku, vzdialenosti, srdcovej frekvencii a kalóriách.  

• Ak máte ekzém, alergie alebo astmu, je pravdepodobnejšie, že pri používaní nositeľného 

zariadenia zaznamenáte podráždenie pokožky alebo alergiu.  

• Či sa vás vyššie uvedené okolnosti týkajú alebo nie, ak začnete pociťovať nepríjemné 

pocity alebo podráždenie pokožky na zápästí, zariadenie z pokožky odstráňte. Ak 

príznaky pretrvávajú dlhšie ako 2 až 3 dni, aj keď sa zariadenie nepoužíva, kontaktujte 

svojho lekára.  

• Ak sa pri nosení inteligentných hodiniek potíte dlhšie ako dve hodiny, očistite a vysušte 

remienok aj zápästie, aby ste predišli podráždeniu pokožky.  

• Dlhšie trenie a tlak môžu pokožku podráždiť, takže nechajte zápästiu vydýchnuť tak, že 

po dlhšom nosení si hodinky na jednu hodinu dáte dole.  

• Pravidelne čistite zápästie aj inteligentné hodinky, najmä po potení pri cvičení alebo po 

vystavení látkam, ako sú mydlo alebo saponát, ktoré sa môžu zachytávať na vnútornú 

stranu sledovača.  

• Zatiaľ čo inteligentné hodinky sú odolné proti vode, nie je dobré, aby vaša pokožka bola 

vystavovaná mokrému remienku.  

 

PRVÉ POUŽITIE: 

Nainštalujte si do svojho telefónu aplikáciu Da Fit. 

1. Stiahnite si aplikáciu z Android Play Store alebo Apple App Store: Na Android smartfóne 

alebo iPhone navštívte váš Play/App Store, kde si stiahnete aplikáciu Da Fit. Túto aplikáciu 

budete potrebovať na synchronizáciu údajov s inteligentnými hodinami. 

LOGO APLIKÁCIE: 

  
 

 

 



 

2. Môžete si ju tiež stiahnuť pomocou QR kódu; stačí naskenovať kód nižšie 

 

Pripojte inteligentné hodinky k smartfónu 

Skontrolujte, či je na vašom smartfóne zapnutá funkcia Bluetooth. 
 

Spustite aplikáciu Da Fit vo svojom smartfóne. Ťuknutím na ikonu hodiniek a výberom 

vašich inteligentných hodiniek ich pripojíte. Zvyčajne sa zobrazujú ako „S01“. Ťuknutím 

na názov prepojíte hodinky s telefónom. Nie je potrebné žiadne heslo. V hornej časti 

obrazovky sa zobrazí „Pripojené“ spolu so zobrazením úrovne batérie vašich 

inteligentných hodiniek. 

 

 

 
Čas, kroky, srdcová frekvencia atď. sa automaticky synchronizujú. 
 
 
 
 



 

UPOZORNENIE: 
Za týchto troch podmienok aplikácia náramok nenájde: 
1. rozhranie Bluetooth je v telefóne vypnuté, 
2. náramok je pripojený k inému mobilnému telefónu, 
3. hodinky a telefón sú už spárované pomocou rozhrania Bluetooth z nastavenia mobilného 

telefónu. 
 

ZAPNUTIE hodiniek 

Keď sú vaše hodinky VYPNUTÉ, jednoducho ich zapnete dlhším, niekoľko sekundovým 

stlačením kdekoľvek na obrazovke. Ak sa obrazovka ani po niekoľkých sekundách 

nezapne, nabite hodinky pomocou dodanej nabíjačky USB. 

VYPNUTIE hodiniek 

Ak chcete hodinky vypnúť, stlačte ikonu vypnutia. Na ikonu prejdete posunutím prstom 

doľava.   

NABÍJANIE HODINIEK 

Port USB pripojte k počítaču alebo k adaptéru zo smartfónu. Teraz umiestnite svoje 

inteligentné hodinky na nabíjačku tak,aby kolíky boli umiestnené na kolíkoch, ako je to 

znázornené na obrázku. 

 

 

 

Poznámka: Skontrolujte, či sú kolíky na nabíjačke správne umiestnené. Keď sa hodinky správne 

nabíjajú, mala by sa vám zobraziť animácia nabíjania. Keď sa náramok nabíja, zobrazí sa ikona 

úrovne nabitia batérie. Keď je batéria plná, symbol batérie na obrazovke je plný.  

 



 

 
 
 
 

SPRÁVNA NAVIGÁCIA 

Tieto inteligentné hodinky majú plne dotykovú obrazovku. Ak chcete spustiť menu s ponukou 

hodiniek, jednoducho potiahnite na obrazovke doľava.  Ťuknutím na požadovanú ikonu 

vstúpite do funkcií.    

Zdvihnutím ruky sa obrazovka rozjasní: zdvihnite ruku tak, aby náramok smeroval dovnútra 

smerom k prednej časti ruky a obrazovka sa rozjasní.  

NASTAVENIA A FUNKCIE 

Jazyk 

Ak chcete nastaviť jazyk, otvorte v telefóne aplikáciu Da Fit, ťuknite na ikonu hodiniek, 

vyberte položku Iné (Others) a potom položku Jazyk (Language). Môžete si vybrať z jazykov 

ako angličtina, čínština, francúzština, španielčina, taliančina, portugalčina a ďalších. 

Časové formáty (12 hodín alebo 24 hodín) 

Ak chcete nastaviť čas v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formáte, otvorte v telefóne 

aplikáciu Da Fit, ťuknite na ikonu hodiniek, vyberte položku Iné (Others) a potom Časové 

formáty (Time Formats). Následne môžete prepínať medzi 12-hodinovým a 24-hodinovým 

formátom. 

 

 



 

Jednotky vzdialenosti (stopy alebo metre) 

Ak chcete nastaviť metrické/britské jednotky, otvorte v telefóne aplikáciu Da Fit, ťuknite 

na ikonu hodiniek, vyberte položku Iné (Others) a potom Jednotky vzdialenosti (Unit 

Format). Následne môžete prepínať medzi metrickými (metric) a britskými (imperial). 

Nastavenie teploty (Fahrenheit/Celzius) 

Ak chcete nastaviť Celziovu alebo Fahrenheitovu stupnicu, otvorte v telefóne aplikáciu Da Fit, 

ťuknite na ikonu hodiniek, vyberte položku Iné (Others) a potom Formát s teplotou 

(Temperature format). Potom môžete prepínať medzi Celziovou a Fahrenheitovou stupnicou. 

Jas obrazovky 

Ak chcete nastaviť jas obrazovky, potiahnite na ikonu s nastaveniami a stlačte tlačidlo Jas 

(Brightness). Niekoľkokrát ťuknite na jas a vyberte požadovanú úroveň jasu.  

Ciferník 

Môžete si vybrať medzi digitálnym ciferníkom (predvolená možnosť), analógovým ciferníkom 

alebo ciferníkom s vlastnou fotografiou. Ak chcete zmeniť ciferník, otvorte v telefóne aplikáciu 

Da Fit, ťuknite na ikonu hodiniek, vyberte položku Ciferník (Watch Faces). Zvoľte si požadovaný 

ciferník a ten sa automaticky aktualizuje. 

 
Ak chcete ciferník s fotografiou podľa vlastného výberu, vyberte najvrchnejšiu možnosť na 

obrazovke s Ciferníkmi a potom ťuknite na Upraviť (Edit). Ťuknite na Vybrať obrázok (Select 

Picture), vyberte fotografiu zo svojej galérie fotografií. Fotografiu môžete posúvať alebo 

orezať. Vyberte si farbu textu, ktorú chcete, a údaje, ktoré chcete zobraziť. Môžete si vybrať 

medzi dátumom, režimom spánku, srdcovým rytmom a krokmi. 

 
Poznámka: Môžete si vybrať iba z týchto troch typov ciferníkov. Ak preferujete svoj 

vlastný štýl, odporúčame vám použiť personalizovanú možnosť a vybrať fotografiu podľa 

vlastného výberu. 

 

Budíky 

Na hodinkách môžete nastaviť až tri budíky. Ak chcete nastaviť budík, otvorte v telefóne 

aplikáciu Da Fit, ťuknite na ikonu hodiniek, vyberte položku Budíky (Alarms). Ťuknutím na 

ľubovoľný alarm môžete nastaviť čas. Potom Uložte (Save). Môžete si zvoliť opakovanie budíka 

v konkrétnych dňoch výberom spomedzi dní v týždni, v časti Opakovať (Repeat). 



 

Sledujte svoj spánok 

Ak chcete sledovať svoj spánok, jednoducho noste hodinky v noci. Údaje o spánku sa zobrazia 

na hodinkách, ako aj na aplikácii Da Fit na vašom smartfóne. 

 
Poznámka: sledovanie spánku je umožnené iba v noci. 
 

Sledujte svoj srdcový rytmus 

Ak chcete sledovať svoj srdcový rytmus, dlho stlačte funkciu Merať srdcový rytmus 

(Measure HR). Pridržanie môžete uvoľniť akonáhle sa zobrazí „meria sa...“ („loading...“), čo 

je sprevádzané aj malou vibráciou. Váš pulz za minútu (BPM) sa zobrazí po niekoľkých 

sekundách. Pulzová hodnota sa automaticky zosynchronizuje s aplikáciou Da Fit na vašom 

smartfóne. 

 
Môžete tiež sledovať svoj srdcový rytmus počas celého dňa. Ak si chcete nastaviť celodenné 

meranie, otvorte v telefóne aplikáciu Da Fit, ťuknite na ikonu hodiniek, vyberte položku Iné 

(Others) a potom položku Celodenná srdcová frekvencia (Full-day Heart Rate). Na obrazovke 

aplikácie s dnešným dňom sa zobrazí nová sekcia s názvom „Celodenná srdcová frekvencia“ 

(Full-day Heart Rate). 

POZNÁMKA: Pre presnejšie výsledky je dôležitá poloha hodiniek na zápästí: asi 2 cm nad 
zápästnou kosťou (ulnárnym kĺbom). 
 

Hodinky by mali na zápästí dobre zasadnúť a senzory by mali byť v kontakte s pokožkou. Počas 
merania by ste mali sedieť a upokojiť sa. Nesmiete hovoriť. Ruku držte uvoľnenú a v pokoji. Ak sú 
medzi výsledkami veľké rozdiely, chvíľu si oddýchnite a potom znova zmerajte srdcový rytmus. 

 
Uistite sa, že senzory a pokožka nie sú znečistené. Na výsledky merania môžu mať vplyv chlpy, tón 
pokožky, tetovanie a jazvy. Meranie je založené na princípe PPG, takže výsledky môžu byť 
ovplyvnené fyziologickými faktormi, napr. krvným obehom, tlakom, stavom kože, rozmiestnením 
žíl atď. 

Chladné prostredie ovplyvňuje výsledky, preto si pulz merajte pri bežnej izbovej teplote. 
 

Sledujte svoju aktivitu 

V predvolenom nastavení hodinky sledujú vašu aktivitu, napríklad kroky, ktoré spravíte, a 

odhadujú vzdialenosť na základe zadaných osobných údajov, ako je napríklad dĺžka kroku. 

Môžete tiež sledovať konkrétne športy: chôdzu, beh, jazdu na bicykli, skákanie (skákanie cez 

švihadlo), bedminton, basketbal, futbal. 

 
Ak chcete sledovať svoj tréning, stlačte na hodinkách ikonu športu. Potiahnutím prstom 

nahor alebo nadol prechádzajte medzi jednotlivými športami a ťuknutím na vybraný 

šport potvrďte výber. 



 

 
Poznámka: Predvolená obrazovka zobrazuje srdcový rytmus (ikona srdca) a kroky (ikona kroku). 

 

Počasie 

Ak chcete na hodinkách aktivovať funkciu počasia, otvorte v telefóne aplikáciu Da Fit, ťuknite 

na ikonu hodiniek, vyberte položku Iné (Others) a potom položku Počasie (Weather). 

Nezabudnite povoliť aplikácii prístup k vašej polohe. 

Poloha 

Ak chcete vybrať polohu, pre ktorú sa majú zobraziť informácie o počasí, otvorte aplikáciu 

Da Fit na smartfóne, kliknite na ikonu hodiniek, vyberte Iné (Others), potom na Polohu 

(Location) v sekcii počasie. 

Zadajte názov miesta, na ktorom chcete na hodinkách vidieť informácie o počasí. Vyhľadávať 

môžete aj na základe PSČ. 

 

Textové správy 

Svoje správy (SMS, atď.) si môžete prečítať na hodinkách. Stačí stlačiť 

ikonu Správy a potom ťuknutím prechádzajte medzi jednotlivými správami. 

 
Poznámka: Vaše hodinky zobrazia posledných pár textových správ. Nové prichádzajúce správy 

nahradia tie staré. 

 

Notifikácie 

 

Okrem prichádzajúcich správ vás môžu hodinky môžu upozorniť aj na prichádzajúci 

telefonický hovor, a správy z ostatných aplikácií vo vašom telefóne, ako sú iMessage, 

Whatsapp, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, Skype atď. 

 
Ak chcete určiť, ktoré upozornenie chcete dostávať na hodinky, otvorte v telefóne aplikáciu 

Da Fit, ťuknite na ikonu hodiniek a vyberte položku Notifikácie (Notifications). Potom 

môžete zapnúť alebo vypnúť notifikácie z konkrétnych aplikácií. 

 



 

Nájsť zariadenie 

Aby ste ľahšie našli hodinky, môžete zo smartfónu vygenerovať dlhé vibrácie. V takom prípade 

otvorte v telefóne aplikáciu Da Fit, ťuknite na ikonu hodiniek, vyberte položku Iné (Others) a 

potom položku Nájsť zariadenie (Find Device). 

 
Poznámka : vaše hodinky budú musieť byť v dosahu Bluetooth. 

 

Ovládanie hudby 

Hudbu vo svojom smartfóne môžete ovládať na diaľku prostredníctvom hodiniek. Môžete ju 

spustiť, pozastaviť, zmeniť skladby, a to na diaľku, stačí na hodinkách stlačiť ikonu prehrávača. 

 

Diaľkové ovládanie kamery 

Hudbu vo svojom smartfóne môžete ovládať na diaľku prostredníctvom hodiniek. Ak chcete 

fotografovať na diaľku, otvorte v telefóne aplikáciu fotoaparátu a na hodinkách stlačte ikonu 

Spúšť. 

 

RESET 

Reset 

Ak chcete resetovať svoje hodinky a vrátiť sa na predvolené nastavenia, prejdite na ikonu 

nastavenia, stlačte reset a vyberte možnosť áno (yes).  

 
Poznámka: Resetovaním hodiniek sa odstránia všetky vaše údaje a odpoja sa od vášho 

smartfónu. 

 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

 

Hodinky stratili spojenie s aplikáciou Da Fit 

Ak hodinky stratili spojenie so smartfónom, postupujte nasledovne: 

● Skontrolujte, či sú hodinky úplne nabité 

● Spustite aplikáciu Da Fit vo svojom smartfóne. 

● Vyberte ikonu s hodinkami 

● Vyberte Odstrániť zariadenie (Remove device) 



 

● V smartfóne otvorte svoje Nastavenia, vyberte Bluetooth a potom hodinky. 

Vyberte možnosť „zabudnúť na toto zariadenie“ (forget this device). 

● Zatvorte aplikáciu Da Fit. Ak neviete, ako na svojom smartfóne zatvoriť 

aplikáciu, reštartujte telefón. 

● Spustite aplikáciu Da Fit vo svojom smartfóne. 

● Vyberte ikonu hodiniek a potom možnosť Pripojiť zariadenie (Connect Device) 
 

Poznámka: Ak po vykonaní týchto krokov stále nemôžete hodinky znova pripojiť, odinštalujte 

aplikáciu Da Fit zo smartfónu, vymažte hodinky z Bluetooth zoznamu, reštartujte telefón a 

znova stiahnite aplikáciu. Môžete postupovať podľa krokov v časti Prvé použitie. 

 
 

Batéria vydrží menej ako jeden deň 

Skontrolujte, či je batéria úplne nabitá. Ak chcete skontrolovať úroveň nabitia batérie, dlho 

potlačte na hlavnú obrazovku (s ciferníkom). Ak je vaša batéria úplne nabitá a úplne sa vybije 

za menej ako jeden deň, pošlite nám e-mail na adresu info@vigoshop.sk. 

 

Hodinky sa nenabíjajú 

Uistite sa, že USB alebo sieťová zásuvka je pod napätím. Ak to chcete skontrolovať, jednoducho 

pripojte telefón alebo akékoľvek iné zariadenie k USB alebo elektrickej zásuvke. Skontrolujte 

tiež, či je nabíjačka správne umiestnená. Oba kolíky musia byť zarovno s kolíkmi na zadnej 

strane hodiniek. 

Hodinky sa nedajú spárovať s telefónom 

Ak sa vám nedarí hodinky spárovať so smartfónom, postupujte nasledovne: 

● skontrolujte, či sú hodinky úplne nabité, 

● v smartfóne prejdite do Nastavení, vyberte Bluetooth a potom hodinky, 

vyberte možnosť „zabudnúť toto zariadenie“ (forget this device), 

● zatvorte aplikáciu Da Fit, ak neviete, ako na svojom smartfóne zatvoriť 

aplikáciu, reštartujte telefón, 

● spustite aplikáciu Da Fit vo svojom smartfóne, 

● vyberte ikonu hodiniek a potom možnosť Pripojiť zariadenie (Connect Device), 

● môžete postupovať podľa krokov uvedených v časti Prvé použitie. 
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Zariadenie sa nezapne 

Skontrolujte, či sú hodinky úplne nabité. Ak si nie ste istí, jednoducho nabite hodinky 

pomocou nabíjačky, ako je uvedené v návode. Stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo 

Domov v dolnej časti obrazovky. Ak sa hodinky stále nezapnú, pošlite nám e-mail na 

adresu info@vigoshop.sk 

Pomalá odozva na dotyk 

Ak je navigácia ponukou pomalá, vypnite a potom zapnite hodinky. 

Ak chcete hodinky vypnúť, stlačte ikonu vypnutia. Posunutím doľava prejdite na ikonu a potvrďte 
ju ťuknutím na možnosť Áno.   

Hodinky znovu zapnete niekoľko-sekundovým stlačením na ktorúkoľvek časť obrazovky. Ak sa 

obrazovka ani po niekoľkých sekundách nezapne, nabite hodinky pomocou dodanej nabíjačky 

USB. 

Nepresné meranie 

Vaše hodinky sledujú údaje, ako napr. kroky a srdcovú frekvenciu. Majte na pamäti, že kroky 

sa môžu počítať nepresne, ak pohybujete zápästím podobným spôsobom ako pri chôdzi. 

Upozorňujeme, že všetky uvedené informácie majú informačný charakter a slúžia osobnému 

oboznámeniu sa so zariadením.  

 

Obrazovka nie je dostatočne jasná 

Uistite sa, že jas obrazovky je nastavený na maximum. Ak chcete vybrať jas na hodinkách, 

prejdite na ikonu nastavení a stlačte tlačidlo Jas (Brightness). Niekoľkokrát ťuknite na jas a 

vyberte požadovanú úroveň jasu.  

Poznámka: Nezabúdajte, že vyššia hodnota jasu hodiniek znižuje výdrž batérie. 

 

Nekonzistentné prijímanie textových a telefonických upozornení 

Ak nedostávate textové a telefonické upozornenia, vaše hodinky môžu byť odpojené, 

mimo dosah alebo vybité. Ak chcete problém vyriešiť, prezrite si ďalšie časti týkajúce sa 

riešenia problémov. 

 



 

Aplikácia Da Fit zobrazuje príliš veľa reklám 

Da Fit je vyvíjaný treťou stranou. Ak máte akúkoľvek sťažnosť alebo návrh týkajúci sa aplikácie, 

pošlite im e-mailom priamo. 

 

ÚDRŽBA 

 

• Ak je Váš náramok vlhký - napríklad po potení alebo sprchovaní - pred tým ako si ho opäť 

nasadíte na zápästie ho dôkladne očistite a osušte.  

• Pred opätovným nasadením sa uistite, že je vaša pokožka suchá. 

• NEČISTITE ho obyčajným čistiacim prostriedkom používaným v domácnosti. Použite 

čistiaci prostriedok, ktorý neobsahuje mydlo, dôkladne opláchnite a utrite kúskom 

mäkkej utierky alebo obrúsku. 
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Pokyny na recykláciu a likvidáciu 

 

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným 

domovým odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii postupujte zodpovedne, 

aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí 

zapríčinenými nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj udržateľné opätovné použitie 

prírodných zdrojov. Ak chcete použité zariadenie vrátiť, použite systém na to určený, alebo 

kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Predajcovia môžu tento produkt prijať za 

účelom recyklácie šetrnej voči životnému prostrediu. 

Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


