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CZ-Návod pro použití chytrých hodinek
 
Uživatelská příručka k výrobku obsahuje funkce výrobku, 
způsob použití a provozní postup. Přečtěte si uživatelskou 
příručku pozorně, abyste získali ty nejlepší zkušenosti a 
předešli zbytečnému poškození. Prosím, nerozebírejte 
příslušenství a hodinky, jinak neposkytujeme bezplatnou 
záruku. Dárkové balení obsahuje: 1 Chytré hodinky: 1 Pásek: 
1 Magnetický nabíjecí USB kabel: 1 Návod k použití.

Představení hodinek

1. Všechny obrazovky hodinek
1.1 Čas
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U.S.REST AND SHOP. LLC, 
Veselská 699, 199 00 Praha, www.rs-we.com

RS0282,  RS0283
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1. 2 Sport

1. 3 Spánek

1.4 Tepová frekvence

1.5 Trénink

1.6 Zprávy

1.7 Měření krevního 
tlaku
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1. 8 Měření 
pulsní kyslíkové 
saturace

1.9 Dálkové 
ovládání 
fotoaparátu

2.0 Hudební 
přehrávač

2.1 Další

2, Popis hlavních funkcí
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čip: NRF52832              Bluetooth: Bluetooth 4.0
Velikost obrazovky: 1,3 palce   
Počet bod Kompatibilní operační systémy: Android od 
verze 4.4, iOS od verze 9.0
Pohotovostní čas: běžně 15 dnů, při používání 3-5 dnů
3, Stručný popis použití hodinek 
4, 3. 1 Plně dotyková obrazovka 
5, Funkce postranního tlačítka 
Probuďte  obrazovku 
v místě ikony nebo stisknutím 
dotykové oblasti. Hlavní 
nabídku na obrazovce hodinek 
změníte z aplikace nebo nastavením chytrých hodinek

3.2 Nabíjení
* Při zahájení nabíjeni musí být nabíjecí kontakt spojen 
s nabíjecím 
kontaktem 
chytrých 
hodinek
* Během nabíjení se rozsvítí dýchající indikátor. Jakmile 
je baterie nabitá, zobrazí se na obrazovce symbol plné 
baterie. na obrazovce je plný, když je baterie nabitá.
3.3 Zdravotní údaje
Krokoměr a režim spánku je v hodinkách nastaven jako 
výchozí; postranním tlačítkem se dostanete rozhraní pro 
cvičení, režim cvičení je rozdělen na chůzi, běh, jízdu 
na kole, turistiku, plavání, fotbal, basketbal, badminton, 
stiskněte dotykovou oblast pro návrat; rozhraní zdravot-
ního stavu postranním tlačítkem, tepová frekvence, 
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krevní tlak, okysličenost krve. Vzor tepové frekvence 
kontakt s kůží, světlo bliká a spouští detekci srdečního 
tepu hodinkami, vzor krevního tlaku, kruhové světlo, 
krevní testy, stisknutím dotykové oblasti se vrátíte; po 
úspěšném připojení k APK Bluetooth jsou data krokoměru 
/ spánku / tepové frekvence v reálném čase automaticky 
synchronizována s mobilním telefonem.

3.4 Více V rozhraní Více zadejte možnosti pomocí 
dotykové oblasti (obnovit tovární nastavení, vypnout, QR 
kód, stopky, ruka na obrazovce, zpráva push): rozhraní 
obnovení továrních nastavení, stisknutím dotykové 
oblasti můžete obnovit tovární nastavení; ve vypínacím 
rozhraní lze postranním tlačítkem vypnout; v rozhraní 
stopek se pomocí postranního tlačítka spustí režim 
stopek, opět dotykem dotykové oblasti se stopky spustí, 
stisknutím dotykové oblasti opustíte režim stopek; ručně 
ovládané rozhraní obrazovky a rozhraní doručení zpráv 
postranním tlačítkem. 
3.5 Bluetooth konektivita
3.5.1 Aplikace Da Fit

Stažení z obchodu s aplikacemi:
Systém Android,
systémiOS: 
Při hledání 
v App Store přejděte na stažení 
1. PomocíQR kódu sr Mobil 
Android jméno APP: Da Fit mobil 
Apple jméno APP: Da Fit  
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3.4.2 Přihlášení 

Přejděte 
na následující 
obrazovku:

3.4.3 Bluetooth konektivita
*Jakmile jsou hodinky zapnuty, 
Bluetooth je v režimu vyhledávání. 
přejděte na pod-obrazovku akcí, 
klikněte na Více možností, 
klikněte na připojit zařízení, 
klikněte na vyhledávání, 
zvolte připojení zařízení V12 Plus. 
klikněte na spojení pro úspěšné 
připojení.
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*Po úspěšném připojení Bluetooth, času hodinek a 
synchronizaci času mobilního terminálu, API kliknutím 
najděte hodinky, obrazovka se rozsvítí a vibruje a zobrazí 
se ikona výzvy.
Automatické opětovné připojení Bluetooth;
I. Spojení se bez varování ukončí při pohybu hodinek 
mimo dosah Bluetooth, jakmile jsouhodinky opět v 
dosahu, otevřením APK Bluetooth se opět automaticky 
připojí;
2. zavřete aplikaci na pozadí nebo resetujte telefon, nebo 
stiskněte resetovací tlačítko, pokud je telefon má, přejděte 
opět do sub-nabídky konektivita Bluetooth, pokud budete 
v dosahu, Bluetooth se připojí automaticky.
4. Další funkce 
Tyto funkce jsou k dispozici po úspěšném přihlášení do 
APK a připojení Bluetooth.
4.1 Upozornění
Upozornění na hovor,upozornění na SOS,upozornění na 
zprávuatd. (Příklad: nastavení upozornění na příchozí 
hovor, když na mobil přijde příchozí hovor,hodinky začnou 
vibrovat a rozsvítí se,obrazovka zobrazí ikonu volajícího. 
Klikněte na dotekové tlačítko pro ukončení oznámení.)
4.2 Nerušit
Otevřete režim pro nevyrušování, nastavte všechna 
upozornění na nevyrušovat, nebudete upozorňováni 
svícením a vibracemi.
4,3 Připomenutí klidu
Nastavte začátek a konec klidového intervalu (v minutách) 
a hranici (kroky), klikněte na tlačítko Zadat výběr duplicit-
ního nastavení (týdny), datum doby připomenutí, jakmile 
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nastane čas připomenutí klidu, obrazovka se rozsvítí, 
hodinky  budou vibrovat a zobrazí se ikona poplachu. 
4.4 Budík
V APK klikněte na budík pro přidání času buzení, jakmile 
nastane čas buzení, začnouhodinky vibrovat, obra-
zovka se rozsvítí a zobrazí se ikona budíku. 4.5 Režim 
připomenutí
*Rozsvícená obrazovka: když na terminálu APK mobilního 
telefonu nastane čas buzení nebo je přijata zpráva push, 
na hodinkách se pouze rozsvítí obrazovka:
*Vibrace: když na terminálu APK mobilního telefonu 
nastane čas buzení nebo je přijata zpráva push, hodinky 
pouze vibrují;
* Rozsvícená obrazovka + vibrace: když na terminálu APK 
mobilního telefonu nastane čas buzení nebo je přijata 
zpráva push, na hodinkách se rozsvítí obrazovka a začne 
vibrovat;
* Dýchající indikátor: když na terminálu APK mobilního 
telefonu nastane čas buzení nebo je přijata zpráva push, 
hodinky začnou blikat.
4.6 Inteligentní řízení gesty
Vyberte si stranu, na které budete hodinky nosit (levou/
pravou), hodinky budou nošeny na této straně (vlevo/
vpravo); *Ovládání světla obrazovky rukou: otevřená ruka 
rozsvícená obrazovka,ruka před náramkem nakloněným 
dovnitř, konec rozsvícení obrazovky;
4.7 Zrušení párování
Otevřete Da Fit v rozhraní “REMOVE (odstranit zařízení)”. 
Zobrazí se dotaz, zda odpojit Bluetooth, stiskněte OK 
pro odpojení (pokud bylo připojení Bluetooth úspěšné). 
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Synchronizuje s nastavením systému a odpojte se od 
zařízení Bluetooth.

Problémy a jejich řešení:
1. Je podporován Bluetooth verze 4,verze Android 4.4 nebo 
iOS 9 a vyšší.
2. Pro první aktivaci připojte k hodinkám nabíječku;
3. Pokud selže přihlášení k účtu, zkuste přepnout účet 
nebo Facebook/ WhatsApp. 
Při přihlašování si ověřte, zda je síť v pořádku;
4. Bluetooth konektivita:
A. Zajistěte, že jsou Bluetooth i hodinky zapnuté;
B. Při vyhledávání Bluetooth se ujistěte, že hodinky nejsou 
připojeny k jinému účtu;
C. Hodinky a telefon mějte při propojování co nejblíže u 
sebe.
5. Pokud nedostanete tlačítko pro push zprávy,ověřte si, že 
aplikace běží v telefonu na pozadí a upozornění na zprávy 
jsou povolena (je také nutno otevřít pomocnou funkci);
6. Pokud data o pohybu, spánku a tepové frekvenci nejsou 
synchronizována s APK, zkuste odpojit připojení Bluetooth.
7. Pokud se obrazovka hodinek nerozsvítí, připojte 
nabíječku k hodinkám.
8. Stiskněte tlačítko dlouze pro spuštění hodinek do režimu 
chůze, a krátce pro zobrazení rozhraní hodinek
9. V nabídce Settings (nastavení), můžete podle libosti 
měnit 3 ciferníky hodinek.10. V APK Smartphonu můžete 
rovněž podle libosti měnit 3 ciferníky hodinek. Na prvním 
ciferníku lze změnit uživatelem definovaný obrázek nebo 
fotografii.
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UPOZORNĚNÍ DOVOZCE / VÝROBCE

Používáním tohoto výrobku souhlasíte s tím, že měření krevního tlaku, 
tepové frekvence a saturace kyslíku v krvi jsou orientační, nelze je 
brát v úvahu a nenahrazují v žádném případě terapii! Nehodnoťte 
proto naměřené hodnoty sami a neurčujte si podle nich sami terapii. 
Řiďte se podle pokynů vašeho lékaře a důvěřujte jeho diagnóze. Léky 
užívejte podle pokynů vašeho lékaře a neměňte nikdy jejich dávky. 
Vámi zjištěné naměřené hodnoty mohou sloužit jen k vaší informaci 
– nenahrazují lékařské vyšetření! Své naměřené hodnoty proberte se 
svým lékařem, rozhodně na jejich základě nepřijímejte žádná lékařská 
rozhodnutí (například užívání léků a jejich dávkování)!
Dovozce neručí za naměřené hodnoty. 

Bezpečnostní instrukce:

Nepoužívejte hodinky při extrémních teplotách (pod -10°C a nad 50°C). 
Opětovné sestavení nebo úprava produktu zhoršuje jeho bezpečnost. 
Veškeré úpravy a opravy zařízení nebo příslušenství musí být 
provedeny výrobcem nebo odborným servisem. Nikdy produkt sami 
neotvírejte ani neopravujte sami! S výrobkem zacházejte opatrně. Může 
být poškozen údery, údery nebo dokonce pádem z nízké výšky. 
Chraňte produkt před vlhkostí a extrémním teplem. Výrobek nikdy 
neponořujte do vody nebo jiných tekutin. Hodinky jsou vodovzdorné, 
nikoli však vodotěsné. Technické specifikace se mohou změnit bez 
předchozího upozornění. Baterii nikdy nezahřívejte na teplotu nad 60 ° 
C a nevhazujte do ohně, nebezpečí výbuchu / nebezpečí požáru! Baterii 
nezkratujte. Nevystavujte baterii mechanickému namáhání. Vyvarujte 
se pádu, nárazům, ohýbání, kroucení nebo řezání baterie. 
V případě přehřátí baterie okamžitě přerušte nabíjení. 
Baterie, která se během nabíjení přehřeje nebo zdeformuje, je vadná a 
neměla by se dále používat. Nikdy nevybíjejte baterii úplně, protože se 
tím zkracuje její životnost. Pokud je třeba hodinky uložit, doporučuje 
se, aby byla uložena na 30% svého nabíjecího objemu. Skladujte mimo 
přímé sluneční světlo. Ideální skladovací teplota: 10–20 ° C. 
Uchovávejte výrobek mimo dosah malých dětí.

10



V12Plus

V12Plus

全触功能

屏幕 屏幕

屏幕

SK-Návod na použitie smart hodiniek
 
Používateľská príručka k výrobku obsahuje funkcie 
výrobku, spôsob použitia a prevádzkový postup. Prečítajte si 
používateľskú príručku pozorne, aby ste získali tie najlepšie 
skúsenosti a predišli zbytočnému poškodeniu. Prosím, nero-
zoberajte príslušenstvo a smart hodinky, inak neposkytujeme 
bezplatnú záruku. 
Darčekové balenie obsahuje: 1 Smart hodinky: 1 Remienok: 
1 Magnetický nabíjací USB kábel: 1 Návod na použitie.

Predstavenie smart hodiniek

1. Všetky obrazovky hodiniek
1.1 Čas

V12Plus

V12Plus

全触功能

屏幕 屏幕

屏幕

U.S.REST AND SHOP. LLC, 
Veselská 699, 199 00 Praha, www.rs-we.com

RS0282,  RS0283
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1. 2 Šport

1. 3 Spánok

1.4 Tepová frekvencia

1.5 Tréning

1.6 Správy

1.7 Meranie krvného 
tlaku
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1. 8 Meranie pulznej 
kyslíkovej saturácie

1.9 Dialkové 
ovládanie 
fotoaparátu

2.0 Hudobný 
prehrávač

2.1 Ďalšie

2, Popis hlavných funkcií
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čip: NRF52832       Bluetooth: Bluetooth 4.0
Veľkosť obrazovky: 1,3 palce 
Počet bodov obrazovky: 240 * 240 Kompatibilné operačné 
systémy: Android od verzie 4.4, iOS od verzie 9.0
Pohotovostný čas: bežne 15 dní, pri používaní 3-5 dní
3,Stručný popis použitia hodiniek
4,3. 1 Plne dotyková obrazovka
5,Funkcie postranného tlačidla
Prebuďte obrazovku v mieste 
ikony alebo stlačením dotykovej 
oblasti.
Hlavnú ponuku na obrazovke hodiniek zmeníte z ap-
likáciealebo nastavením smart hodiniek

3.2 Nabíjanie
* Pri zahájení nabíjania musí byť nabíjací kontakt spojený 
s nabíjacím 
kontaktom smart 
hodiniek * Počas 
nabíjania sa 
rozsvieti blikajúci indikátor. 
Keď je batéria nabitá, zobrazí sa na obrazovke symbol 
plnej batérie na obrazovke je plný, keď je batéria nabitá.
3.3 Zdravotné údaje
Krokomer a režim spánku je v hodinkách nastavený ako 
východiskový; postranným tlačidlom sa dostanete do 
rozhrania pre cvičenie, režim cvičenia je rozdelený na 
chôdzu, beh, jazdu na bicykli, turistiku, plávanie, futbal, 
basketbal, badminton, stlačte dotykovú oblasť pre návrat; 
rozhranie zdravotného stavu postranným tlačidlom, 
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tepová frekvencia, krvný tlak, okysličenosť krvi. Vzor 
tepovej frekvencie, kontakt s kožou, svetlo bliká a spúšťa 
detekciu srdcového tepu hodinkami, vzor krvného tlaku, 
kruhové svetlo, krvné testy, stlačením dotykovej oblasti 
sa vrátite; po úspešnom pripojení k APK Bluetooth sú 
dáta krokomeru / spánku / tepovej frekvencie v reálnom 
čase automaticky synchronizované s mobilným 
telefónom.
3.4 Viac 
V rozhraní Viac zadajte možnosti pomocou dotykovej 
oblasti (obnoviť továrenské nastavenia, vypnúť, QR 
kód, stopky, ruka na obrazovke, správa push): rozhranie 
obnovenia továrenských nastavení, stlačením dotykovej 
oblasti môžete obnoviť továrenské nastavenia; vo vypí-
nacom rozhraní je možné postranným tlačidlom vypnúť; v 
rozhraní stopiek sa pomocou postranného tlačidla spustí
režim stopiek, opätovným dotykom dotykovej oblasti sa 
stopky spustia, stlačením dotykovej oblasti opustíte režim 
stopiek; ručne ovládané rozhranie 
obrazovky a rozhranie doručenia
správ postranným tlačidlom.
3.5 Bluetooth konektivita
3.5.1 Aplikácia Da Fit
Stiahnutie z obchodu s aplikáciami: 
Systém Android: systémiOS: 
Pri hľadaní v AppStore
prejdite ku stiahnutiu
1. Pomocou QR kódu sr 
Mobil Android názov APP: Da Fit 
mobil Apple názov APP: Da Fit
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3.4. 2 Prihlásenie

Prejdite na nasledujúcu 
obrazovku:

3.4.3 Bluetooth konektivita
*Akonáhle zapnete hodinky, Blue-
tooth je v režime vyhľadávania. 
Prejdite na pod-obrazovku akcií, 
kliknite na Viac možností, kliknite 
na Pripojiť zariadenie, kliknite na 
Vyhľadávanie, zvoľte pripojenie 
zariadenie V12 Plus. kliknite na 
Spojení pre úspešné pripojenie.
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*Po úspešnom pripojení Bluetooth, času hodiniek a 
synchronizácii času mobilného terminálu, API kliknutím 
nájdete hodinky, obrazovka sa rozsvieti a vibruje a zobrazí 
sa ikona výzvy.
Automatické opätovné pripojenie Bluetooth;
I. Spojenie sa bez varovania ukončí pri pohybe hodiniek 
mimo dosahu Bluetooth, akonáhle sú hodinky opäť v 
dosahu, otvorením APK Bluetooth sa opäť automaticky 
pripojí;
2. zavrite aplikáciu na pozadí alebo reštartujte telefón, alebo 
stlačte resetovacie tlačidlo, ak ho telefón má, prejdite opäť 
do sub-ponuky konektivita Bluetooth, ak budete v dosahu, 
Bluetooth sa pripojí automaticky.
4. Ďalšie funkcie
Tieto funkcie sú k dispozícii po úspešnom prihlásení do 
APK a pripojení Bluetooth.
4.1 Upozornenia
Upozornenia na hovor, upozornenia na SOS,upozornenia na 
správu atď. (Príklad: nastavenie upozornení na prichádza-
júci hovor, keď mobil obdrží prichádzajúci hovor,hodinky 
začnú vibrovať a rozsvieti sa,obrazovka zobrazí ikonu 
volajúceho. Kliknite na dotykové tlačidlo pre ukončenie 
oznámení.)
4.2 Nerušiť
Otvorte režim pre nevyrušovanie, nastavte všetky upozo-
rnenia na nevyrušovať, nebudete upozorňovaný svietením 
a vibráciami.
4,3 Pripomenutieo dpočinku
Nastavte začiatok a koniec odpočinkového intervalu 
(v minútach) a hranicu(kroky), kliknite na tlačidlo Zadať 
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výber duplicitného nastavenia (týždne), dátum doby 
pripomenutia. Akonáhle nastane čas pripomenutia 
odpočinku, obrazovka sa rozsvieti, hodinky budú vibrovať 
a zobrazí sa ikona poplachu.
4.4 Budík
V APK kliknite na budík pre pridanie času budenia, akonáh-
le nastane čas budenia, začnú hodinky vibrovať, obrazovka 
sa rozsvieti a zobrazí sa ikona budíku.
4.5 Režim pripomenutia
*Rozsvietená obrazovka: keď na termináli APK mobilného 
telefónu nastane čas budenia alebo je prijatá správa push, 
na hodinkách sa len rozsvieti obrazovka:
*Vibrácie: keď na termináli APK mobilného telefónu 
nastane čas budenia alebo je prijatá správa push, hodinky 
len vibrujú;
* Rozsvietená obrazovka + vibrácie: keď na termináli APK 
mobilného telefónu nastane čas budenia alebo je prijatá 
správa push, na hodinkách sa rozsvieti obrazovka a začne 
vibrovať;
*Blikajúci indikátor: keď na termináli APK mobilného 
telefónu nastane čas budenia alebo je prijatá správa push, 
na hodinkách začne blikať indikátor.
4.6 Inteligentné ovládanie gestami
Vyberte si stranu, na ktorej budete hodinky nosiť (ľavú/
pravú), hodinky budú nosené na tejto strane(vľavo/vpravo);
*Ovládanie svetla obrazovky rukou: otvorená ruka rozsviet-
ená obrazovka,ruka pred hodinkami nakloneným dovnútra, 
koniec rozsvietená obrazovky;
4.7 Zrušenie párovania
Otvorte Da Fit v rozhraní “REMOVE 
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(odstraniť zariadenie)”. sa otázka,č ichcete odpojiť 
Bluetooth, stlačte OK pre odpojenie (ak bolo pripojenie 
Bluetooth úspešné). Synchronizujte s nastavením systému 
a odpojte sa od zariadenia Bluetooth.
Problémy a ich riešenia:
1. Je podporovaný Bluetooth verzia 4,verzia Android 4.4 
alebo iOS 9 a vyššia;
2. Pre prvú aktiváciu pripojte k hodinkám nabíjačku;
3. V prípade, že zlyhá prihlásenie k účtu, skúste prepnúť 
účet alebo Facebook/ WhatsApp. Pri prihlasovaní si overte, 
či je sieť v poriadku;
4. Bluetooth konektivita:
A. Zaistite, že súBluetooth aj hodinky zapnuté;
B. Pri vyhľadávaní Bluetooth sa uistite, že hodinky nie sú 
pripojené k inému účtu;
C. Hodinky a telefon majte pri pripojovaní co najblišie pri 
sebe. 5. Ak sa neobjavuje tlačidlo pre pushs právy, overte 
si, že aplikácia beží v telefóne na pozadí a upozornenia 
na správy sú povolené (je tiež nutné otvoriť pomocnou 
funkciou); 6. Ak dáta o pohybe, spánku a tepovej frekvencii 
nie sú synchronizované s APK, skúste odpojiť pripo-
jenie Bluetooth. 7. Ak sa obrazovka hodiniek nerozsvieti, 
pripojte nabíjačku k hodinkám. 8. Stisknite tlačítko dlho pre 
spustenie hodiniek do režimu chôdze, krátkym tlačením 
zobrazíte rozhranie hodiniek
9.V ponuke Settings (nastavenia), môžete ľubovoľne meniť 
3 ciferníky hodiniek.
10.V APK Smartfónu môžete taktiež ľubovoľne meniť 
3 ciferníky hodiniek. Na prvom ciferníku je možné 
zmeniťpoužívateľom definovaný obrázok alebo fotografiu.
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UPOZORNENIE DOVOZCA / VÝROBCA
Používaním tohto výrobku súhlasíte s tým, že meranie krvného 
tlaku, tepovej frekvencie a saturácie kyslíka v krvi sú orientačné, 
nemožno ich brať do úvahy a nenahrádzajú v žiadnom prípade terapii! 
Nehodnoťte preto namerané hodnoty sami a nezadávajte si podľa 
nich sami terapiu. Riaďte sa podľa pokynov vášho lekára a dôverujte 
jeho diagnóze. Lieky užívajte podľa pokynov vášho lekára a nemeňte 
nikdy ich dávky. Vami zistené namerané hodnoty môžu slúžiť len k 
vašej informácii - nenahradzujú lekárske vyšetrenie! Svoje namerané 
hodnoty preberte so svojím lekárom, rozhodne na ich základe nepri-
jímajte žiadna lekárska rozhodnutia (napríklad užívanie liekov a ich 
dávkovanie)!
Dovozca neručí za namerané hodnoty.

Bezpečnostné inštrukcie:
Nepoužívajte hodinky pri extrémnych teplotách 
(pod -10 ° C a nad 50 ° C). Opätovné zostavenie alebo úprava produktu 
zhoršuje jeho bezpečnosť. Všetky úpravy a opravy zariadenia alebo 
príslušenstva musia byť vykonané výrobcom alebo odborným servi-
som. Nikdy produkt sami neotvárajte ani neopravujte sami! 
S výrobkom zaobchádzajte opatrne. Môže byť poškodený údery alebo 
dokonca pádom z nízkej výšky. Chráňte produkt pred vlhkosťou a 
extrémnym teplom. Hodinky sú vodovzdorné, nie však vodotesné. 
Výrobok nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín. Technické 
špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 
Batériu nikdy nezahrievajte na teplotu nad 60 ° C a nehádžte do ohňa, 
nebezpečenstvo výbuchu / nebezpečenstvo požiaru! Batériu neskratu-
jte. Nevystavujte batériu mechanickému namáhaniu. Vyvarujte sa pádu, 
nárazom, ohýbanie, krútenie alebo rezanie batérie. V prípade prehriatia 
batérie okamžite prerušte nabíjanie. Batérie, ktorá sa počas nabíjania 
prehreje alebo zdeformuje, je chybná a nemala by sa ďalej používať. 
Nikdy nevybíjajte batériu úplne, pretože sa tým skracuje jej životnosť. 
Ak je potrebné hodinky uložiť, odporúča sa, aby bola uložená na 30% 
svojho nabíjacieho objemu. Skladujte mimo priame slnečné svetlo. 
Ideálna skladovacia teplota: 10-20 ° C. 
Uchovávajte výrobok mimo dosahu malých detí.
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V12Plus

V12Plus

全触功能

屏幕 屏幕

屏幕

EN - Smart Watch User Manual
 The product user manual includes the product functions, 
method of use and operating procedures. Please read the 
user manual carefully to get the best user experience and 
prevent unnecessary damage. Please do not take apart the 
accessories or disassemble the Smart Watch: if you do so 
we will not provide the free warranty. The gift box contains: 1 
Smart watch; 1 Wrist band; 1 Magnetic charging USB cable; 
1 User manual.

Introduction to the Smart Watch

1. Watch individual function pages
1.1 Time

V12Plus

V12Plus

全触功能

屏幕 屏幕

屏幕

U.S.REST AND SHOP. LLC, 
Veselská 699, 199 00 Praha, www.rs-we.com

RS0282,  RS0283
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V12Plus

V12Plus

全触功能

屏幕 屏幕

屏幕

1. 2 Sport

1. 3 Sleep

1.4 Heart rate

1.5 Training

1.6 Message

1.7 Measurement of 
blodd pressure
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V12Plus

V12Plus

全触功能

屏幕 屏幕

屏幕

1. 8 Measurement 
of peripheral 
capillary oxygen 
saturation

1.9 Remote cotrol 
of camera

2.0 Music player

2.1 Other

2, Description of main functions
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V12Plus

V12Plus

全触功能

屏幕 屏幕

屏幕

chip: NRF52832        Bluetooth: Bluetooth 4.0
Screen size: 1.3 inches Screen pixels: 240x240 
Compatible system: above Android 4.4, above iOS 9.0
Standby time: routine standby for 15days, 3-5days in use
3, Watch operation – brief guide
4, 3.1 Full touch Side key function
Wake up screen at the icon position, 
or press the touch area to wake 
up the screen.Change the main 
menu on the watch face from the 
app or the Smart Watch setting

3.2 Charging
* When you start charging,please keep the charging pin 
point at the charging point of the Smart Watch
* When the Smart Watch is charging, the breathing lamp 
lights up. When the battery is fully 
charged, the 
battery symbol
on the screen is
fully lit. The battery on the screen is full when the battery 
is full.
3.3 Health data
Watchboot state pedometer and sleep is enabled by 
default. Use the side key to access the interface and 
enter the exercise mode. You can select from walking, 
running, cycling, hiking, swimming, football, basketball 
orbadminton. Press the touch area to exit.Use the side 
key to access health functions. Select from heart rate, 
blood pressure or blood oxygen models.
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V12Plus

V12Plus

全触功能

屏幕 屏幕

屏幕

On contact with skin, the light on the watch face will 
flash and the Smart Watchwill detect the heart rate, blood 
pressure pattern, ring light and perform blood tests.Press 
the touch area to exit; Successfully connected to the APK 
Bluetooth hand ring end pedometer / sleep / heart rate 
data in real time automatically synchronized to the mobile 
phone.

3.4 More
In the More interface, use the touch area to enter ad-
ditional options (restore factory settings; shutdown; 
two-dimensional code; stopwatch; hand on screen; push 
message).Restore factory settings interface – pressing 
the touch area can restore the factory settings; the watch 
can be shut down in the shutdown interface using the 
side key;the side key can also activate the stopwatch 
interface. Use the touch area to control the stopwatch 
mode (i.e. run the stopwatch);press the touch area to exit 
stopwatch mode. Use the side 
switch to select the hand bright 
screen and message delivery 
interface.
3.5 Bluetooth connectivity
3.5.1 Da Fit App
Download via app market:
Android System: , IOS system: 
App Store search, move 
to download 1, Using QR code
Android mobile app name: Da Fit 
Apple phone app name: Da Fit
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V12Plus

V12Plus

全触功能

屏幕 屏幕

屏幕

3.4.2 
Turn on the following 
diagram:

3.4.3 Bluetooth connectivity
*After the watch is switchedon, 
Bluetooth is in search state. In the 
sub action page, click more 
options: click on connecting 
device, click search, choose to 
connect watch device name V12 
Plus. 
Click on connection to connect 
successfully.

*After successful Bluetooth con-
nection, watch time and mobile 
terminal time synchronization 
and API. (Click to find watch, 
watch bright screen vibration and 
display prompt icon.)
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Bluetooth automatic reconnection:
I. Beyond the scope of the Bluetooth Com Motion Watch 
without warning. When the watch reaches the Bluetooth 
connection range, the open APK Bluetooth will automati-
cally reconnect;
2. Close the application background or restart the phone, 
or by clickingon the phone omit a key clean-up, once again 
inthe sub move. If Bluetooth connectivity is within the valid 
range, Bluetooth will automatically re connect.
4. Other functions
The following functions are successful in the login APK and 
Bluetooth connection can be achieved successfully.
4.1notice
Call notification, SOS notification, message notification,etc. 
(Example; setupincomingcallnotification. INIonthe mobile 
terminal receives an incoming call. There is awatch side vi-
bration and bright screen reminder. The interface will show 
the caller icon. Click the touch button to stop the reminder.)
4.2 Do Not Disturb
Open the disturbance mode. In addition to the alarm, notify 
all settings to open the reminder.There will be no end ring 
automatic light screen vibrating alert.
4.3 Sedentary reminder
Set the start to the end time and the sedentary time interval 
(in minutes), end threshold (step), click enter duplicate set 
selection (weeks), sedentary reminder date when sedentary 
time arrived bright screen, and display watch end vibration 
alert icon.
4.4 Alarm clock
APK click on the alarm clock to remind the alarm clock 
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to set the time to addwhen the alarm clock time reaches 
the end of thewatch vibration bright screen to remind and 
display alarm clock icon.
4.5 Reminder mode
*Bright screen: when the mobile phone APK terminal stop-
sthe alarm clock time to reach or receive a push message, 
the watchside only shows a bright screen reminder.
*Vibration: when the mobile phone APK terminal sets the 
alarm clocktime to reach or receive a push message, the 
watch side only gives a vibration reminder;
*Brightscreen + vibration: when the mobile phone API 
(terminal to set the alarm clock time to reach or receive 
a push message, the watch side shows a bright screen + 
vibration reminder).
*Breathing lamp: When the APK terminal of the smartphone 
sets the alarm time to reach or receive push messages, the 
breathing lamp will flash.
4.6 Gesture intelligent control
Choose the arm on which the device is worn (left/right); the 
watch will be worn on the user’s (left/right) wrist;
*The hand light screens: open hand bright screen – hand 
to face in front of theinward tilt watch, watch end display 
bright screen;
4.7 Equipment unbinding
Open the Da Fit app in the “REMOVE”  
Choose OK to unbind 
(if Bluetooth connection is working). Sync to system set-
tings and disconnect from Bluetooth device.
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Matters needing attention:
1. Support for Bluetooth 4, Android 4.4, or iOS 9 versions 
and above of the device;
2. For the first time, please connect the charger to activate 
the watch; 3. Account login failed: please try to switch ac-
count or Facebook/Whats App. Log in and at the same time 
determine whether the network is working normally;
4. Bluetooth connectivity:
A. Make sure Bluetooth is turned on and the watch is 
turnedon;
B.When searching for Bluetooth, make sure that the watch 
is not bound by other accounts;
C. Search Bluetooth: keep watch and mobile phone as 
close as possiblefrom each other.
5. If you do not receive the push button to push the mes-
sage, please confirm the background operation of the 
mobile phone and ensure message notification is open 
(auxiliary function also needs to be open);
6. If the reconnect, sleep and heart-rate data are not 
synchronized to APK, try disconnecting the Bluetooth 
connection.
7. If the watch cannot be bright screen, please connect the 
watchto the charger.
8. Long press the button to enter the watch’s operating 
mode; Short press the button to enter the watch’s interface
9. In the settings menu, you can change 3 watch faces at 
will. 
10. From the APK of the smartphone, you can also change 
3 watch faces at will. The first watch face can manually 
change the user’s customized picture or photos
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IMPORT / MANUFACTURER NOTICE

By using this product, you agree that blood pressure, heart rate, and 
oxygen saturation measurements in the blood are indicative, cannot 
be taken into account, and in no way replace therapy! Therefore, do 
not evaluate the measured values yourself and do not determine the 
therapy yourself. 
Follow your doctor’s instructions and trust his diagnosis. Take 
medications as directed by your doctor and never change their doses. 
The measured values can only be used for your information - they do 
not replace medical examination! Discuss your measured values with 
your doctor, certainly do not make any medical decisions (eg taking 
medication and dosing)!
The importer is not liable for the measured values. 

Safety instructions:

Do not use the watch at extreme temperatures 
(below -10 ° C and above 50 ° C).
Rebuilding or modifying the product impairs product safety. All modi-
fications and repairs of the device or accessories must be performed 
by the manufacturer or by professional service. Never open the 
product by yourself or perform repairs by yourself! Handle the product 
carefully. It can be damaged by knocks, blows or even by falling from 
low height. Keep the product away from damp, moisture and extreme 
heat. Never immerse the product in water or other fluids. Technical 
specifications are subject to change without notice. Never heat the 
battery above 60°C and do not drop or throw it into the fire, danger of 
explosion/fire hazard! Do not short-circuit the battery. 
Do not subject the battery to mechanical stress. 
Avoid dropping, striking, bending, twisting or cutting the battery. 
Discontinue the charging process immediately should the battery 
become overheated. 
A battery that becomes overheated or deformed during the charging 
process is defective and should no longer be used.

30



 Záruční list ● Záruční list ● Warranty card ●

Výrobek• Výrobok • Product 

Model  • Model • Model Sériové číslo • Sériové číslo  • Serial number. 

Místo prodeje • Miesto predaja • Point 
of sale Verkaufsstelle 

Datum prodeje • Dátum predaja • Date of sale 

Razítko a podpis • Pečiatka a podpis  • Stamp and signature  
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CZ

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nemůže být 
uplatněný reklamační nárok uznán, se považuje:

Používání výrobku k jinému účelu než pro který je výrobek 
určen nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a 
obsluhu výrobku.

Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem 
neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího 
(např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).

Vystavení nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu 
a jinému záření či elektromagnetickému poli, vniknutí teku-
tiny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, kolísání sítě, přepětí 
nebo zkratu na vstupech, výstupech, napětí vzniklému 
při elektrostatickém výboji (včetně blesku), chybnému 
napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě 
tohoto napětí, vlivu chemických procesů např. použitých 
napájecích článků apod.

Pokud byly kýmkoliv provedeny úpravy, modifikace, změny 
konstrukce nebo adaptace ke změně nebo rozšíření funkcí 
výrobku oproti zakoupenému provedení.
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SK

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemôže 
byť uplatnenýr eklamačný nárok uznaný, sa považuje:

Používanie výrobku na inýúčel než prektorý je výrobok 
určený alebo nedodržania pokynov pre údržbu, prevádzku 
a obsluhu výrobku.
Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom 
neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho 
(napr. Pri preprave, čistení nevhodnými prostriedky apod.).

Vystavenie nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, napr. 
Slnečnému a inému žiareniu či elektromagnetickému poľu, 
vniknutiu tekutiny, vniknutiu predmetu, preťaženej sieti, 
kolísanie siete, prepätiu alebo skratu na vstupoch, výstu-
poch, napätiu vzniknutému pri elektrostatickom výboji 
(vrátane blesku), chybnému napájaciemualebo vstupnému 
napätiu a nevhodnej polarite tohto napätia, vplyvu chem-
ických procesov napr. použitých napájacích článkova pod.

Ak boli kýmkoľvek prevedené úpravy, modifikácie, zmeny 
konštrukcie alebo adaptácie k zmene alebo rozšírenie 
funkcii výrobku oproti zakúpenému prevedenia.
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EN

The following iscon sidered to be a contradiction with the 
warranty conditions for which the claimc annotberecog-
nized:

Use of the productfor a purpose othert hant hat for which 
the product is intendedor failure to observe the instruc-
tions for maintenance, run and operation of the product.
Damage to the product due to natural disaster, un author-
ized interventionor mechanical damage caused by the 
buyer (eg during transport, cleaning by in appropriateme 
ans,etc.).

Exposure to adverse externalin fluences such as sunlight 
and other radiation or electro magneticfield, liquid intru-
sion, object intrusion, mainsover voltage, mainsfluctu 
ations, over voltage orshort circuitat inputs, outputs, elec-
trostatic discharge (including lightning) voltage, faulty sup-
plyor input voltage and unsuitable polarity of this voltage, 
influence of chemical processes eg used power cell setc.
If modifications, alterations to the design orad aptation-
shave been made by any one to change or extendt he 
functionality of the productcom pared to the purchased 
version.
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EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
EC DECLARATION OF CONFORMITY

 
a) Identifikační údaje o zplnomocněném zástupci výrobce/ dovozci:
       Identification data of the manufacturer's authorized representative / importer: 

Obchodní firma: U.S. Rest and Shop LLC 
Company   
Registrované sídlo: Veselská 699, 199 00  Praha 9 
Registered at                               
IČO: 285 08 271 

      Company ID No.

b) Předmět prohlášení:
Subject of declaration 
Název: Náramkové chytré hodinky 
Description: Wrist smart watch 
Model/Typ RS0282, RS0283 / V17

 
Výše uvedený produkt byl testován v souladu s normou (normami) používanými k prokázání 
souladu se základními požadavky stanovené směrnicí (směrnic): Above mentioned product has 
been tested according with Standard(s) used for showing compliance with the essentials requirements 
in the specified directive(s):  
 
Směrnice č. 2014/53/EU 
NV č.426/2016 Sb. o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh 
Směrnice č. 2014/30/EU 
NV č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility 
při jejích dodávání na trh 
Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU 
NV č. 481/2016 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních 
 
c) Odkaz na harmonizované normy:  

Standards 
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02) 
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02) 
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) 
EN 62479: 2010 
EN 62368-1:2014/A11: 2017 

Doplňující informace:  
Shoda posouzena na základě výrobní a technické dokumentace. Výše popsaný předmět EU 
prohlášení o shodě je ve shodě s výše uvedenými nařízeními vlády. Toto EU prohlášení o 
shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce – zplnomocněný zástupce. 
Conformity was assessed on the basis of production and technical documentation. The subject matter 
of the EU Declaration of Conformity described above is in conformity with the above-mentioned 
government regulations. This EU Declaration of Conformity was issued by the manufacturer - 
authorized representative under his own responsibility. 

Praha, 27.11.2019                                                                                                                      
                                                                                                                           

 
 

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
EC DECLARATION OF CONFORMITY 

 
a) Identifikační údaje o zplnomocněném zástupci výrobce/ dovozci: 
 

Obchodní firma: U.S.REST AND SHOP LLC     
Registrované sídlo: Veselská 699, 199 00 Praha 9                         
IČO: 285 08 271 

 
b) Popis elektrického (strojního) zařízení:  

 
Název: Elektrický hoblík 650W 
Model: Typ DN6822 / AE4H65DN-1 
Určeno pro spotřebitelské / domácí použití  

 
c) Odkaz na harmonizované normy:  

 
EN 62841-1:2015 
EN 62841-2-14:2015 
EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 

 
Zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 
v platném znění. 
Nařízení vlády č.117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické 
kompatibility při jejích dodávání na trh (Směrnice 2014/30/EU). 
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění 
Nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních (Směrnice 2011/65/EU). 
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení v platném 
znění (Směrnice 2006/42/EC). 
 
Dvojčíslí roku, v němž byl stanovený výrobek opatřen označením CE: 19 
 
Doplňující informace:  
Shoda posouzena na základě výrobní a technické dokumentace. Výše popsaný předmět EU 
prohlášení o shodě je ve shodě s výše uvedenými nařízeními vlády. Toto EU prohlášení o 
shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce – zplnomocněný zástupce. 
 
V Praze dne: 18.11.2019                                                                                                                      
                                                                                                                         Alexandr Herda 

Tech. ředitel   

                    


