Lenovo Sport Band G02 Black
1. Základní informace

1.1 G02 má 0.91 "OLED dotykový panel, který můžete obsluhovat
stisknutím náramku.
1.2 Balení obsahuje: hlavní jednotku G02, vyměnitelný řemínek a
uživatelskou příručku.
2. Vytažení a nabití G02
Pro uvolnění Lenovo G02 z řemínku, zařízení pevně uchopte oběma
rukama, přičemž řemínek s dírkami bude napravo. Řemínek natáhněte
mírně doprava, natáhněte ho jen asi o 5-8mm. Následně zatáhněte
pravou stranu dolů a směrem k sobě, pak dolů a od sebe. Toto
"natahování a otáčení" je nejlepší způsob, jak G02 vybrat z náramku bez
přílišného natahování řemínku. Potom zařízení vytáhněte z USB držáku.
Řemínek je dost odolný, ale opakované přetěžování by jej mohlo poškodit
nebo porušit.
Když zařízení vyberete z řemínku, připojte jej do USB portu na svém
počítači nebo do jakékoliv USB nabíječky. Zapojte ho displejem nahoru.
Je možné ho zapojit oběma způsoby bez poškození zařízení i USB portu,
ale zařízení se bude nabíjet jen správnou stranou nahoru.
Po úplném nabití zařízení vložte zpět do řemínku, stáhněte si aplikaci a
připojte jej ke svému telefonu.

3. Stáhnutí aplikace
3.1 Vyhledejte "G02 band" v Apple Store (uživatelé iOS) nebo v Google
Play (uživatelé Android) a stáhněte si aplikaci nebo naskenujte QR kód
z anglického návodu anebo ze zadní strany krabičky
3.2 Ujistěte se prosím, že se váš smartphone nachází v seznamu
zařízení podporujících "G02", který je uveden na vnitřní straně obalu
této příručky.

4. Nastavení
Aplikace vás vyzve, abyste si nastavili svůj osobní účet přidáním fotky
z galerie anebo vyfocením. Poté zadejte výšku, váhu a datum
narození, aby vám aplikace mohla pomoci s vypočítáním vašich cílů.
Následně se vás zeptá, které zařízení chcete připojit.

5. Propojte Lenovo G02 se svým telefonem
5.1 Podržte displej, dokud se nerozsvítí a nezobrazí hlášku “Connect
to sync time” ("Připojit pro synchronizaci času”). Následně dále
ťukejte jemně po displeji, dokud se nezobrazí úroveň nabití baterie,
ID zařízení a verze firmwaru.

5.2 Přihlaste se do Lenovo aplikace, na spodním okraji aplikace je
navigační lišta. Vyberte "Device" ("Zařízení"), pak ikonu "+" v
rohu, abyste mohli vyhledat zařízení v blízkosti a pro spojení
vyberte ID svého zařízení.

5.3 Vašemu telefonu chvilku potrvá, než se poprvé spojí. Po
úspěšném spojení vám aplikace ukáže hlášení "Connected"
("Připojeno") vedle ID čísla a G02 zobrazí správný čas (stejný jako
na vašem telefonu).

6. Jak používat Lenovo G02
6.1 Displej aktivujete jeho podržením po dobu 2 sekund.

6.2 Více informací získate poklepáním po displeji.

6.3 Zobrazovanou kategorii změníte tažením displeje doleva nebo
doprava.

7. Používání G02
Zobrazuje Čas / Datum / Týden, úroveň nabití baterie, ID zařízení a
verzi firmwaru v první kategorii

Kroky, vzdálenost a kalorie: Zkontrolujte, kolik kroků jste udělali
jakou vzdálenost jste překonali, i kolik kalorií jste spálili.
Detekce spánku: Na zařízení nebo v aplikaci zvolte spánkový
režim. Bude monitorovat dobu spánku a jeho kvalitu. Pokud ke
sledování spánku nenosíte svůj G02 náramek do postele, můžete
toto ignorovat. Pokud ho nosíte a občas ho na noc dáte dolů, dejte
své hodinky do spánkového režimu a oživte je až ráno, aby nedošlo
ke zkreslení naměřených hodnot.
Notifikace: Díky nim máte stále aktuální informace o svých
účtech. Tlačítkem oznámení na stránce Me ("Já") si zvolíte, ze
kterých účtů budete dostávat oznámení. Ťuknutím na displej se
podíváte na nejnovější nebo další notifikaci. Notifikace vymažete
podržením zprávy po dobu 2 sekund a poté toto vymazání potvrdíte
stiskem "X". Příchozí hovor odmítnete dlouhým podržením.
Najdi můj telefon: Nemůžete najít svůj telefon? Stiskněte
toto tlačítko a poslouchejte vyzvánění a vibrace.
8. Funkce, které jsou zobrazeny anebo nastaveny
v aplikace Lenovo G02:
8.1 Aktivita: G02 synchronizujte údaje o vaší aktivitě z hodinek do
telefonu. Údaje zobrazíte tak, že přejdete na stránku aktivit,
stáhnete displej dolů a pustíte ho.

8.2 Spánek:
Sledujte svoje spánkové vzorce a kvalitu spánku.

8.3 Skóre:
Soutěžte a bavte se se svými přáteli. Jednoduše si od svých přátel
vyžádejte jejich uživatelská jména a přidejte si je do své sítě.
Aplikace bude porovnávat záznamy vašich aktivit a určovat vaše
pořadí. Závoďte při dosahování svých cílů a táhněte se navzájem
vpřed.

8.4 Me/Ja:
Na osobní stránce vidíte shrnutí všech svých statistik. Zároveň zde
můžete upravovat své osobní údaje.

8.5 Device / Zařízení
a. notifikace:
Vyberte si nebo zrušte Aplikace, ze kterých chcete dostávat oznámení.
b. připomínky:
Nastavte si připomínky s alarmem.
c. budík:
Můžete si nastavit až 3 budíky.
d. Nerušit:
Nastavte si čas, kdy nechcete dostávat vibrační upozornění.

a. Aktualizace firmwaru:
Vyhledejte nejnovější firmware a proveďte OTA aktualizaci (Over the Air vzduchem).
b. restart:
Odpojte a znovu nastavte zařízení.
c. Tovární nastavení:
Přejděte na továrně výchozí verzi nastavení
d. odpojení:
Odpojte svůj smart náramek od smartphonu.

9. Voděodolnost
Lenovo G02 je odolný vůči stříkající vodě a dešti. Není vhodnou ke
sprchování či plavání.
10. Řešení problémů
10.1 Ujistěte se, že na vašem telefonu máte spuštěné Bluetooth
připojení.
10.2 Zkontrolujte, zda váš telefon podporuje iOS 7 nebo vyšší
verzi / resp. Android 4.4 (Kit kat) nebo vyšší verzi.
10.3 Zkontrolujte, zda je baterie v hodinkách G02 nabitá.
10.4 Aktualizujte firmware svých hodinek, abyste se ujistili, zda
máte nejnovější verzi.
FAQ/Často kladené otázky
■ Prečo môj telefón nevie nájsť zariadenie? Proč můj telefon nemůže
najít zařízení?
① Prosím, ujistěte se, že máte zapnuté Bluetooth a váš telefon je
na "seznamu podporovaných zařízení".
② Ujistěte se, že zařízení je v blízkosti telefonu (v dosahu do 10
m)
③ Zkontrolujte stav nabití baterie
■ Proč můj telefon ztrácí spojení se zařízením?
Bluetooth spojení některých telefonů nemusí být vždy stabilní,
prosím restartujte svůj telefon nebo Bluetooth, a vyzkoušejte to
znovu. Pokud to stále nefunguje, kontaktujte prosím naše
zákaznické centrum.

Informace o životním prostředí, recyklaci a likvidaci Obecné
prohlášení o recyklaci
Společnost Lenovo vyzývá vlastníky zařízení využívajících
informační technologie (IT), aby zodpovědně recyklovali zařízení,
které již nepoužívají. Společnost nabízí širokou škálu programů a
služeb, které pomohou vlastníkům při recyklaci IT produktů.
Informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na adrese:
http://www.lenovo.com/recycling.
Důležitá informace o OEEZ
Elektrické a elektronické zařízení označené symbolem přeškrtnuté
pojízdné popelnice se nesmí likvidovat jako směsný komunální
odpad. Odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) se
likviduje samostatně prostřednictvím sítě sběrných míst, která jsou
k dispozici zákazníkům na vrácení, recyklaci a likvidaci OEEZ.
Informace pro jednotlivé země jsou k dispozici na adrese:
http://www.lenovo.com/recycling

Alfa-Omega.cz

2017

