VIDONN fitness náramok – Manuál
Model: X5

Ďakujeme, že ste si vybrali Vidonn fitness náramok, ktorý v sebe zahŕňa kombináciu moderného
dizajnu a najnovších technológií. Vďaka tejto kombinácií si viac užijete Vaše zdravie a športové
aktivity, ktoré Vám zabezpečia komfortnejší život.

Obsah balenia:
Počítač krokov, náramok, spona, manuál.

Inštrukcie:
Vložte USB časť počítača krokov do náramku a následne zacvaknite sponu (viď obr.). Veľkosť náramku
sa dá nastaviť podľa Vašej potreby.

 Nasadenie počítadla krokov do náramku:
-

Vložte počítadlo krokov tak, ako to znázorňuje šípka na obrázku.
Zatlačte klip do dier v náramku.

 Vybratie počítadla krokov z náramku:
-

Jemne ohnite náramok podľa šípok na obrázku. Ohýbajte len pokiaľ klipy nevyskočia z dier.
Vytiahnite počítadlo krokov.

 Nabíjanie pred prvým použitím
Pripojte počítadlo krokov pomocou USB portu do Vášho počítača alebo do USB nabíjačky na čas
zhruba 15 minút. USB nabíjačka nie je obsiahnutá v balení a musí byť štandardná USB nabíjačka: 5V,
300mA.

Synchronizácia dát
 iPhone a zariadenia s operačným systémom Android

Zariadenia kompatibilné s Vidonn X5:
-

iPhone – IOS6.0 a novší, Bluetooth 4.0
Android – Android 4.3 a novší, Bluetooth 4.0

-

Navštívte obchod s aplikáciami vo Vašom smartfóne (App store, Google play), stiahnite
a nainštalujte si aplikáciu „vidonn“. Otvorte aplikáciu a uistite sa, že Váš smartfón je
pripojený ku sieti internet za pomoci WiFi, alebo 3G (pri pripojení cez 3G sieť môže byť
prenos dát spoplatnený podľa platného cenníka Vášho operátora).

-

Nastavenie konta: Ak už ste zaregistrovaný, prihláste sa, inak vykonajte registráciu podľa
obrázku 1.

-

Spojenie náramku s aplikáciou: Po prihlásení Vám systém zobrazuje „search wristband“ (nájdi
náramok), alebo „I don`t have a bracelet“ (nemám náramok). Stlačte tlačidlo a aktivujte
náramok. Uistite sa, že náramok je zapnutý a následne kliknite v aplikácií na „search
wristband“ (nájdi náramok). Po zhruba 30 – 60 sekúnd Vám náramok zobrazí štvormiestny
spojovací kód. Po niekoľkých sekundách Vás aplikácia požiada o vloženie spojovacieho kódu.
Vložte štvormiestny spojovací kód do aplikácie a kliknite na možnosť „finish“ (dokončiť) ako
vidíte na obrázku č.2. Pokiaľ neuvidíte spojovací kód do 60 sekúnd, zopakujte tento postup.

-

Vložte Vaše osobné informácie: Gender (pohlavie), Weight (váha), Age (vek), Height (výška)
a kliknite na „finish“ (dokončiť). Následne systém zanalyzuje Vaše dáta na základe týchto
informácií.

-

Stlačte tlačidlo na počítadle krokov, pokým dáta v aplikácií nebudú rovnaké ako na displeji
náramku. Práve ste ukončili spájanie aplikácie s náramkom. V prípade, ak chcete spojiť
aplikáciu s druhým náramkom, vymažte tento náramok a zopakujte všetky predošlé kroky.
Mazanie náramku uskutočníte pomocou týchto krokov: „setting“ (nastavenia) – „my
wristband“ (môj náramok) – „cancel banding“ (ukončenie spojenia).
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Synchronizácia dát s PC
-

-

Navštívte stránku http://www.zadako.sk/naramok/ a stiahnite si verziu programu podľa
Vášho operačného systému.
Program nainštalujte.
Vložte počítadlo krokov do Vášho USB portu.
Prihláste sa pomocou mena a hesla. (Ak ste sa ešte neregistrovali, urobte tak teraz)
Počítadlo krokov zavibruje v prípade úspešného spojenia a v programe sa Vám zobrazí
hlásenie „connect bracelet successfully“ (spojenie úspešné). V prípade ak vidíte hlásenie „not
found bracelet“ (náramok sa nenašiel) skontrolujte, či je počítadlo krokov vložené do USB
portu správne, prípadne ho skúste odpojiť a znovu pripojiť.
Kliknite na „sync data“ (synchronizácia dát) a následne sa dáta medzi počítadlom krokov
a počítačom synchronizujú.
Vložte Vaše osobné informácie: Gender (pohlavie), Weight (váha), Age (vek), Height (výška)
a kliknite na „finish“ (dokončiť). Následne systém zanalyzuje Vaše dáta na základe týchto
informácií.

Návod na použitie:
-

Podržte tlačidlo na počítadle krokov na dobu troch sekúnd a dostanete náramok do
športového, prípadne do spiaceho módu. Ďalšie podržanie tlačidla na dobu troch sekúnd
dostane náramok späť do normálneho módu.
Ikony normálneho módu:
Ikony športového módu:

-

-

-

počet krokov;
počet krokov;

čas;

kalórie;

vzdialenosť;

čas;

budík
kalórie

Nabíjanie: Pripojte počítadlo krokov pomocou USB portu do Vášho počítača, alebo do USB
nabíjačky na čas zhruba 15 minút. USB nabíjačka nie je obsiahnutá v balení a musí byť
štandardná USB nabíjačka: 5V, 300mA.
OLED displej signalizuje zapnutie náramku. V prípade vypnutia stlačte dva krát tlačidlo na
náramku.
Inteligentné budenie: Náramok Vás budí pomocou vibrácií
Nastavenie budíka pomocou aplikácie: „more“ (viac) – „my bracelet“ (môj náramok) – „alarm
clock setting“ (nastavenie budíka)
Nastavenie budíka pomocou počítača: na nastavenie budíka použite softvér na
synchronizáciu náramku (http://www.zadako.sk/naramok/) a kliknite na možnosť
„configurate“ (konfigurácia).
Nastavenie spiaceho módu: v mobilnej aplikácií zvoľte možnosť „more“ (viac) – „my bracelet“
(môj náramok) – „sleeping setting“ (nastavenie spiaceho módu).
Náramok dokáže detegovať dáta automaticky počas spiaceho módu.
Poznámka: ak aplikácia nepracuje správne, príčinou môže byť problém s pripojením do siete
internet. Prosím vypnite aplikáciu, pripojte smartfón do siete internet a znovu zapnite
aplikáciu. Náramok sa s aplikáciou spojí automaticky.

Upozornenie:
-

Náramok (vrátane počítadla krokov, ďalej ako náramok) je vodotesný, môžete ho mať na
sebe počas umývania rúk, alebo dažďa, ale nie počas plávania, alebo sprchovania!
Nenechávajte náramok v dosahu detí a zvierat!
Nevystavujte náramok vysokej a ani nízkej teplote!
Nezodpovedné zaobchádzanie s náramkom môže poškodiť jeho elektronickú časť!
Zabráňte styku náramku s chemikáliami a s čistiacimi prostriedkami!
Nesvieťte displejom náramku do očí ľudí, alebo zvierat. Môže dôjsť k vážnemu poškodenie
zraku!
V prípade, že náramok alebo baterka nepracujú správne, prineste náramok ku Vášmu
predajcovi.
Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, na nesprávne používanie a na neodborné
zasahovanie do elektronickej časti fitness náramku.
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