
                                                     Chytrý náramek B-25 s aplikací Lefun Healt

Děkujeme že jste si koupili Smart náramek B-25

Vyjměte tělo náramku z řemínku (uchopte náramek pevně na straně řemínku kde jsou dírky a druhou stranu 
táhněte směrem dolů než se hodinky uvolní z náramku)

Náramek nechte dobít cca 2 hodiny (na displeji ikona baterie musí být plná), po té stiskněte krátkým stiskem 
tlačítka v dolní části jak je konektor USB.

Na mobilním telefonu si stáhněte aplikaci: Lefun Healt v google store nebo na App store, nainstalujte a po té 
otevřete aplikaci, povolte všechny oznámení včetně zapnutí Bluetooth.

V aplikaci stiskněte tlačítko SEARCH  a vyhledejte název náramku B-25 po vyhledání klikněte na vyhledaný 
odkaz B-25 a náramek se spáruje.

Ve spodní části aplikace nastavte My data, po té v horní části aplikace v levém rohu najeďte na menu 3 
vodorovné čárky kde si nastavíte oznámení apod.

V dolní části přepínáte symboly 
• srdíčko (prstem listujte směrem do leva na informace o vškeré aktivitě)
• bota (kompletní informace o pohybu)
• kardio (grafické vyobrazování aktivit a sledování zdravotního stavu)
• My data (nastavení vašich informací)

Popis
RAM: rom 512K RAM 16K
RAM: 0,96TFT 80 * 160
tlačítko: Jeden dotyk
baterie: 80 mAh
Napájecí rozhraní: USBInterface nabíjení
Bluetooth: 4.0
systém: Android / IOS
APP Voice:
     Angličtina, ruština
     Indiana Němec Japonec
     Francouzsky Francouzsky Finsky
     portugalsky španělsky
     Arabská korejská thajská malajštinay 
Doba nabíjení 2 hodiny
Pohotovostní režim až 10 dnů
Voděodolnost IP65

Náramek je určen při teplotách od -5 až 35°C při nižších nebo vyžších teplotách nemusí fungovat. Záruka na
hodinky 24měsíců. 

Nakládání s nepotřebnými domácími elektrickými a elektronickými zařízeními
Tento výrobek je třeba odložit na určené sběrné místove vaši oblasti pro provedení recyklace tohoto výrobku.
Nesprávné nakládání s odpady by mohlo mít následek negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví z 
důvodu možného vzniku škodlivých látek. Tento výrobek se nesmí míchat a vyhazovat společně s běžným 
obchodním odpadem

Výrobce: Berace
Dovozce: Milan Zlámal Ústín 18, 78346 IČO: 60310553 DIČ: CZ7111255316
www.eshophodinek.cz
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