
Haylou LS11 RS4 Chytré hodinky 
Uživatelský návod 

 

Popis produktu 
 

 
 
1, zapínací/ovládací tlačítko 
2, nabíjecí kontakty  
3, senzor srdečního tepu 
 
Nabíjení 
Nabíjecí kabel je součástí balení. Jeho uchycení 
probíhá pomocí magnetu. Přiložte konec nabíjecího 
kabelu k nabíjecím kontaktům. O uchycení se postará 
magnet. 
 
Spárování s aplikací 
Stáhněte si do telefonu aplikaci Haylou Fun. 
Dlouhým stiskem zapínacího tlačítka hodinky zapněte 
a naskenujte QR kód na displeji pro stažení aplikace, 
případně ji vyhledejte v obchodě s aplikacemi. 
Otevřete aplikaci, tapněte na Device Page a dokončete 
spárování hodinek s aplikací následováním pokynů. 
 
Nošení 
Pro denní nošení je doporučení nosit hodinky na 
vzdálenost jednoho prstu od zápěstního kloubu a 
řádně utažené pro správnou funkci senzoru srdečního 
tepu. 
 

 
 

Vlastnosti 
Hmotnost 48.6g 
Rozměry 45.2 x 37.2 x 11.1mm 
Rozlišení displeje 368 x 448px 
Bluetooth v5.1 
Kapacita baterie 230mAh 
Vstup nabíjení 5V / 500mAh 
Výdrž na jedno nabití až 10 dní 
Stupeň krytí IP68 
Pracovní teplota 0° - 45° C 
Podporovaná aplikace Haylou Fun 
Vhodné pro telefony s Android 6 a vyšší a iOS 11 a 
vyšší 
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