
 
Solar Smart Watch 
Užívateľský manuál 

 
 

Pozorne si prečítajte tento manuál pred použitím a uchovajte ho pre budúce použitie. 
 

Prehlad produktu 
 

 

 

Nosenie 
Pohodlne utiahnete náramok na svojom zápästie tak, aby nespadol. Náramok by mal 
byť umiestnený na 
vzdialenosť jedného prsta od kosti Vášho zápästie. 
Poznámka: Príliš voľné uchytenie náramku môže zapríčiniť nepresnostiam v 
nameraných údajoch sensoru srdcového tepu. 
 
Prepojenie s telefónom 
1. Podržte funkčné tlačidlo pre spustenie hodiniek. Na displeji sa zobrazí QR kód.  
2. Naskenujte QR kód pre stiahnutie a inštaláciu najnovšej verzie aplikácie Haylou Fit 
alebo aplikáciu 
vyhľadajte v obchode Google Play alebo App Store. 
3. Spustite program Haylou Fit 
4. Vytvorte si účet. Poznámka: Prijatie overovacieho kódu zaslaného na email môže 
trvať aj niekoľko 
minút. 
5. Prihláste sa do Vášho účtu Haylou 
6. V aplikácii vyberte v menu "Zariadenie" položku "Vyberte náramok" alebo použite 
pridanie 
náramku pomocou naskenovanie kódu z hodiniek. 
 
Poznámka: 
1. Počas párovanie musí byť v telefóne aktívny Bluetooth 
2. Ak sa nepodarí hodinky pridať alebo sa odpájajú, podržte 3 sekundy funkčné 
tlačidlo a 
obnovte továrenské nastavenia. Potom opakujte postup prepojenia telefónu s 
hodinkami. 
 
 
Použitie 
1. Na hlavnej obrazovke posuňte prstom nadol pre zobrazenie Rýchleho nastavenia 
2. Na hlavnej obrazovke posuňte prstom hore pre zobrazenie ovládacieho panela 
3. Na hlavnej obrazovke posuňte prstom doľava alebo doprava pre prechod na ďalšiu 
obrazovku 
4. Mimo hlavnú obrazovku posuňte prstom zľava doprava pre prechod na hlavnú 
obrazovku 
5. Na hlavnej obrazovke podržte jeho prst 3 sekundy pre zmenu ciferníku 
6. Podržte 3 sekundy funkčné tlačidlo pre vypnutie / zapnutie hodiniek 
7. Raz stlačte funkčné tlačidlo pre prechod na hlavnú obrazovku / predchádzajúcu 
obrazovku 
8. Počas cvičenia stlačte raz funkčné tlačidlo pre pozastavenie / pokračovanie cvičenie  
06 Funkcia 
08 Špecifikácie 
07 Poznámky 
 
 
Nabíjanie 
Hodinky nabíjajte iba priloženým nabíjacím káblom a vždy skontrolujte, že je 
konektor riadne pripojený 

2. používa iba kvalitné značkové nabíjačky s výstupným napätím 5V a minimálnym 
výstupným prúdom 0,5 A. 
3. Ak hodinky dlhšiu dobu nepoužívate, môžu sa vybiť a môže niekoľko minút trvať 
než sa 
po pripojení na nabíjačku začnú nabíjať. 
4. Konektory pre nabíjanie udržujte suché. Pred nabíjaním vždy hodinky dokonale 
vysušte. 
 
Funkcie 
 

 
 

Poznámky 
Po aktualizácii softvéru hodiniek, nemusí tento manuál zodpovedať skutočnosti. 
obráťte sa 
na dodávateľa pre získanie aktuálnej verzie manuálu. 
Pred prvým použitím hodinky nabíjajte aspoň po dobu 2 hodín 
Hodinky môžu byť ponorené do studenej alebo vlažnej vody do maximálnej hĺbky 3 
metre. 
Nevystavujte hodinky pôsobeniu iných látok a neponárajte ich do väčšej hĺbky inak 
môže dôjsť k ich poškodeniu. Po namočení vždy hodinky vysušte. 
Náramok hodiniek nesmie byť príliš utiahnutý. Hodinky udržujte čisté. Ak sa u vás pri 
nosenie hodiniek vyskytne alergická reakcia okamžite prestaňte hodinky nosiť a 
navštívte 
lekára. 
Funkčné tlačidlo a dotykový displej nie sú vo vode funkčné funkčné. Pred použitím 
hodinky vysušte. 
 
Specifikace 
Názov: Haylou Solar 
Model: Haylou LS05-1 
Hmotnosť (s náramkom): 54 g 
Rozmery (bez náramku): 45,3 x 11,4 mm 
Šírka náramku: 22 mm 
Displej: 1,28 palcov TFT LCD 
Rozlíšenie displeja 240 x 240 px 
Kompatibilné s: Android 4.4 / iOS 9.0 a vyšší 
Kapacita batérie: 340 mAh 
Výdrž batérie: 15 dní (pri použití 24-hodinového 
monitorovanie srdcového tepu) 
Stupen krytia: IP68 
Prevádzková teplota: -20 ° C ťaž 45 ° C 
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0 
 
Informácie o likvidácii a recyklácii 
Všetky výrobky kapitoly, označené symbolom sú elektrické a elektronické 
zariadenia (WEEE, ako je uvedené v smerniciach 2012/19 / EÚ), ktorá by nemala 
miešať 
s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie 
a 
životné prostredie odovzdaním odpadového zariadenia na určené zberné miesto pre 
recykláciu 
odpade z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne 
orgány. 
Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívneho dopadu 
na životné prostredie a ľudské zdravie. Pre viac informácií o mieste a podmienkach 
tychto 
zberných miest sa prosím obráťte na miestny úrad 
 
Spolocnost Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd prehlasuje, že rádiové 
zariadenia typu Hayle LS05-1 je v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. 
Výrobca: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd 
(A Mi Ecosystem company) 
Adresa: Suite 1303, 1305 and 1306, 13 / F, Project Phrase 2 of Gaosheng Tech 
District, Dongguan City, Guangdong, China 


