
Záruční servis:
1. Při běžném používání výrobků, pokud výrobek
nemá mechanické poškození a nebylo
způsobeno nesprávným používáním,
24 měsíců od data nákupu mohou spotřebitelé
využít bezplatný záruční servis.
2. Spotřebitelé nemohou využít záruky, pokud:
A. škodu způsobili sami,
B. vypršela záruční doba,
C. nepoužili výrobek v souladu s návodem k
použití a údržbě,
D. výrobky byly rozebrány, opraveny svépomocí
nebo ponořeny do vody.

2. Poznámky k voděodolnosti (i když se jedná o
vodotěsné hodinky):
věnujte pozornost následujícím metodám,
protože zhoršují hydroizolaci.
-Prosím, nenoste hodinky ve sprchovém koutě.
-Nenoste hodinky ve vyhřívaném bazénu, sauně
nebo jiném prostředí s vysokou teplotou /
vlhkostí.
-Nenoste hodinky při mytí rukou nebo obličeje, při
práci, kde používáme mýdlo nebo saponát.
-Po ponoření do moře nezapomeňte z hodinek
omýt veškerou sůl nebo nečistoty.

ZÁRUKA
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1. Slabá baterie:
V případě nízké úrovně nabití baterie
okamžitě nabijte zařízení, abyste ochránili
životnost baterie.
2. Nabíjení:
Během nabíjení hodinky nepoužívejte.
3. Okolní teplota při nabíjení výše
50 stupňů Celsia může vést k přehřátí,
deformaci a spálení zařízení.
4. Prosím, neplavte, nepotápějte se ani
neobsluhujte zařízení pod vodou.
5. Zařízení používá vestavěnou baterii a je
zakázáno jej sami rozebírat.
6. V případě prasknutí a vytečení baterie se
vyhněte kontaktu s očima a pokožkou.

DŮLEŽITÁ INFORMACE
 1.Bezpečnostní:

-Očistěte hodinky měkkým hadříkem, aby
byly hodinky a řemínek čisté
čisté. (použijte čistou vodu nebo mořskou
vodu)
- ujistěte se, že čočka pro měření srdeční
frekvence na hodinkách je blízko vaší
pokožky
- teplota kůže na zápěstí je příliš nízká vlivem
počasí, což ovlivní kontrolu srdečního tepu.

7. Měření EKG lze provádět pouze z aplikace.
Historie se ukládá automaticky.
8. Monitorování kvality spánku: Denní měření
kvality spánku.
9. Aktivita: po zahájení tréninku se budou
počítat tyto údaje: doba tréninku, počet
spálených kalorií, ušlá vzdálenost, počet ušlých
kroků a tempo.
10. Dálkové ovládání fotoaparátu telefonu.
11. Dálkové ovládání hudby přehrávané v
telefonu.
12. Najděte telefon (funkce je dostupná po
připojení k aplikaci MActive.
13. Jas: Můžete upravit jas displeje.
14. Alarm: Alarm lze nastavit
15. Stopky
16.Kalendář
17. Kalkulačka
18. Sedavý režim: je-li nastaven, signalizuje, že
setrváte příliš dlouho bez pohybu.

 

Po připojení k aplikaci dojde k synchronizaci data
a času.
Údaje je také možné nastavit ručně. Zadejte
nastavení - hodiny - a vypněte synchronizaci.
Poté přejdeme na datum a čas a nastavíme jej
ručně.

 

NASTAVENÍ DATA A ČASU
 

ZAPNUTO/ VYPNUTO
Chcete-li hodinky spustit, podržte spodní tlačítko
po dobu 3 sekund.
Chcete-li hodinky vypnout, podržte spodní
tlačítko po dobu 3 sekund.

ÚVODNÍ OBRAZOVKA
Na výběr je 5 ciferníků, které lze upravit dle libosti.

1. Krokoměr. Počítání kroků je zapnuto po dobu
24 hodin. O půlnoci budou data uložena a
resetována na 0 pro přepočet.
2. Počítadlo spálených kalorií.
3. Ujetá vzdálenost.
4. Měření srdeční frekvence: Vstupte do rozhraní
srdeční frekvence a začněte měřit.
Test tepové frekvence je dynamický, zastaví se
při opuštění rozhraní.
5. Měření krevního tlaku: Vstupte do nabídky
krevního tlaku a proveďte jedno měření krevního
tlaku (data budou uložena v APP v reálném čase).
6. Měření kyslíku v krvi: Vstupte do nabídky
Okysličení krve a proveďte jedno měření kyslíku v
krvi (data budou uložena v aplikaci v reálném
čase).

.

FUNKCE

AKTIVACE

Zapněte v telefonu Bluetooth. Přejděte do
nastavení Bluetooth a poté výběrem
 propojte chytré hodinky s telefonem. Na telefonu
se zobrazí informace o spárování zařízení,
potvrďte spárování. Po kladném připojení zařízení
bude bluetooth odznak na chytrých hodinkách
modrý a bude možné přijímat a volat.
DŮLEŽITÉ: Na hodinkách budou viditelné pouze
kontakty ze SIM karty a při příchozím hovoru
bude viditelné jméno kontaktu.

Chytré hodinky WL13 lze také připojit k telefonu
prostřednictvím speciální aplikace „MActive“.
Taková kombinace nám umožní ukládat data
měření, údaje o aktivitě a umožní vám nastavit
cíle a různá upozornění.

POKYNY K NABÍJENÍ
 

Tento produkt používá magnetické nabíjení.

Připojte nabíječku ke vstupu USB a k zadním

nabíjecím kontaktům zařízení. Po připojení se

automaticky spustí nabíjení a na obrazovce se

objeví ikona nabíjení.

Upozornění: Nepřipojujte magnetický nabíjecí

kabel k žádným 2 kontaktům současně s

vodivým materiálem, protože by to mohlo

způsobit zkrat.

HARDWAROVÉ POŽADAVKY
 

iOS 9.0 i novější
Android 4.4 a vyšší
Podporováno Bluetooth 4.0
Chcete-li použít funkci GPS
musíte mít zařízení
se systémem Android 6.0

Android 4.4 +     iOS 9.0 +

SMARTWATCH
WL13

 
Uživatelský manuál

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,
DĚKUJEME ZA NÁKUP NAŠEHO 

PRODUKTU!
Před použitím si prosím pozorně přečtěte celý
návod. Doporučuje se používat pouze originální
baterii, nabíječku a příslušenství, které jsou
součástí sady
se zařízením.
Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za
použití příslušenství třetích stran.
(Funkce uvedené v tomto návodu se mohou
mezi modely mírně lišit, protože návod je
obecným popisem chytrých hodinek, některé
modely se mohou lišit od standardu).
Před prvním použitím by mělo být zařízení
nabíjeno alespoň 2 hodiny.
Než začnete zařízení používat, musíte si
stáhnout aplikaci, nainstalovat aplikaci a
přijmout všechna oprávnění,
jinak nebudou dostupné všechny funkce.
Společnost si vyhrazuje právo na změnu
obsahu tohoto návodu.

CZ


