
Před zahájením používání byste si měli pečlivě přečíst
celou příručku s návodem k použití. Doporučuje se
používat pouze originální baterii, nabíječku a příslušenství,
které jsou součástí přijaté sady se zařízením.
Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za
používání příslušenství třetích stran.

(Funkce uvedené v této příručce se mohou mezi modely
mírně lišit, protože příručka je obecným popisem chytrých
hodinek, některé modely se mohou odchylovat od
standardu).

Před prvním použitím zařízení by mělo být nabíjeno
nejméně 2 hodiny.
Než začnete zařízení používat, musíte si stáhnout aplikaci,
nainstalovat aplikaci a přijmout všechny autorizace, jinak
nebudou k dispozici všechny funkce.

Společnost si vyhrazuje právo změnit obsah této příručky.

Fyzické tlačítko:
- Dlouhým stisknutím se zařízení zapne / vypne.
- Krátké stisknutí zapne / vypne hlavní obrazovku.
- Krátkým stisknutím vybrané funkce se vrátíte na hlavní
obrazovku.

Dotykové tlačítko:
- Z hlavní obrazovky přejeďte prstem nahoru a zadejte zprávu. 
- Jakmile vyberete funkci, klepněte na ni a začněte pracovat.
- Z hlavního menu přejeďte prstem doprava a přejděte do
nabídky obrázků.
- Z hlavního menu přejeďte prstem dolů a přejděte na
nastavení.

VYSVĚTLENÍ TLAČÍTEK

Nabíjení se provádí pomocí přiložené nabíječky. Po připojení
se na obrazovce zobrazí ikona nabíjení. Po nabití se na
obrazovce chytrých hodinek zobrazí následující informace:
FINISH

Plné nabití obvykle trvá asi 2 hodiny. Během nabíjení
hodinky nepoužívejte.

Poznámka: Nedodržení doporučení může zkrátit životnost
baterie zařízení.

POKYNY K NABÍJENÍVÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME, ŽE
JSTE SI ZAKOUPILI NÁŠ PRODUKT!

APLIKACE

Aby mohly být hodinky připojeny k telefonu, musíte si stáhnout
aplikaci "Da Fit". To lze provést dvěma způsoby:

1.Android telefon: vyhledejte a stáhněte aplikaci "Da Fit z
Google Play.
2. Telefon iOS: Vyhledejte a stáhněte aplikaci "Da Fit" z obchodu
s aplikacemi

Po instalaci aplikace zapněte Bluetooth a aplikaci v telefonu.
Potvrďte oznámení a další oprávnění, o která žádají. Vyplňte
své osobní údaje - přejděte na ikonu v pravém dolním rohu a
klikněte na "Profil".
Chcete-li hodinky připojit, v dolním rohu klikněte na prostřední
ikonu hodinek a poté na "Přidat zařízení". Telefon vyhledá
zařízení Bluetooth a vybere příslušný model (CF18P).

Fyzické tlačítko

- Čas/datum: Data se automaticky aktualizují, jakmile jsou
chytré hodinky úspěšně připojeny k aplikaci. 

- Hlavní rozhraní: Chcete-li změnit vzhled hlavní obrazovky,
musíte ji držet po dobu 2 sekund, pak můžete provést výběr 

Po spuštění aplikace klepněte na prostřední ikonu hodinek.
Poté přejděte na "Oznámení" a vyberte, jaká oznámení chcete
dostávat. Můžete vybrat cokoli. 
Funkce "Telefon" je k dispozici, pro její spuštění musíte tuto
možnost vybrat v aplikaci. Vyberete-li tuto funkci, příchozí
hovory do telefonu budou viditelné na hodinkách.
K dispozici je také funkce "Zprávy", pro její spuštění je třeba tuto
možnost vybrat v aplikaci. Když je tato možnost vybraná,
uvidíte na hodinkách SMS zprávy odeslané do telefonu.
Chcete-li zobrazit zprávy, přejeďte na domovské obrazovce
nahoru.

AKTUALIZACE APLIKACE

OZNÁMENÍ 

Chcete-li používat aktuální aplikace, musí být pravidelně
aktualizovány. Informace o aplikaci jsou obsaženy v ikoně v
pravém dolním rohu.

HLAVNÍ FUNKCE

ciferník. Po provedení výběru byste jej měli vybrat krátkým
kliknutím. V hodinkách jsou zabudovány 4 číselníky, ale ve
vyhrazené aplikaci si můžeme stáhnout mnoho dalších - k
tomu zadejte prostřední ikonu hodinek a vyberte "Vzhled
hodinek". Poté klikněte na "Další ciferník" a stáhněte si
číselník podle svého výběru. 

- Monitor spánku: Smart Watch se automaticky zapne 
od 22:00 do 8:00 ráno. Všechny podrobnosti o kvalitě
spánku můžete zkontrolovat v aplikaci. Pokud hodinky
připojíte k telefonu, údaje o kvalitě spánku se automaticky
uloží do aplikace

- Oznámení: Všechna oznámení, jako je Facebook,
WhatsApp, SMS, e-mail atd. Pokud chcete zobrazit
oznámení s obsahem, musíte vstoupit do aplikace a
vybrat oznámení podle vašeho výběru. Kromě toho musí
být některé souhlasy přijaty také ze samotného telefonu.
Hodinky budou vibrovat, když přijde hovor nebo zpráva.
Vibrace připojení můžete také vypnout stisknutím
fyzického tlačítka. Hovor můžete také odmítnout z
chytrých hodinek.

- Stavový řádek: Rozšiřitelný z domovské obrazovky
(přejeďte prstem dolů). Zobrazí se stav připojení Bluetooth,
nastavení jasu a vibrací a nastavení.

- Informace o aktivitě: Chcete-li zobrazit data, tj. počet
provedených kroků, počet spálených kalorií a ujetou
vzdálenost, přesuňte domovskou obrazovku doleva. V
závislosti na zvoleném vytáčení se některé z těchto informací
zobrazí na domovské obrazovce. Data budou také uložena v
aplikaci. Počítadlo bude resetováno ve 24:00.

- Dálkové ovládání hudby: Hudba přehrávaná v telefonu může
být ovládána hodinkami. Po zapnutí hudby v telefonu vyberte
ikonu hudby v nabídce smartwacth. 

- Předpověď počasí: Počasí je synchronizováno s aplikací
hodinek. Telefon musí mít zapnutou GPS a místní povětrnostní
podmínky lze získat za normálních podmínek sítě.

 Sportovní režimy: Máte na výběr ze 7 sportovních režimů:
chůze, běh, jízda na kole, basketbal, fotbal, badminton, skákání
přes švihadlo.
Chcete-li vybrat danou aktivitu, přejděte na ikonu režimů,
klikněte na tlačítko Přehrát a vyberte vybraný režim. Během
aktivity si můžeme udělat přestávku a pak pokračovat. V
závislosti na aktivitě bude zaznamenána srdeční frekvence,
spálené kalorie, ujetá vzdálenost, počet kroků, rychlost, kterou
jsme se pohybovali.

- Krevní tlak : arteriální tlak je síla, se kterou krev tlačí proti
stěnám tepen během kontrakce srdečního svalu a pak jeho
diastoly. Přijatá norma pro systolický tlak je 120 mm Hg,
zatímco pro diastolický tlak 80 mm Hg. Je však třeba mít na
paměti, že tlak se během dne neustále mění a také se mění s
věkem. Chcete-li měřit tlak v nabídce smartwatch, vyberte
příslušnou ikonu, klikněte na ni a počkejte několik sekund.
Výsledek se zobrazí na obrazovce sledování.

-Okysličení krve, to je saturace: standardně se předpokládá, že
úroveň saturace by měla být mezi 95 a 100 %. Chcete-li měřit
okysličení krve v nabídce chytrých hodinek, vyberte ikonu
okysličení, klikněte a počkejte několik sekund. Výsledek se
zobrazí na obrazovce hodinek

- Srdeční frekvence to je puls: toto je počet úderů srdce za 1
minutu. Chcete-li změřit srdeční frekvenci v nabídce chytrých
hodinek, vyberte ikonu srdeční frekvence, klikněte a počkejte
tucet sekund. Výsledek se zobrazí na obrazovce hodinek.
Přijatou normou je limit 60 až 100 tepů za minutu.
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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. 

ZÁRUKA

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 nebo při práci,
kde používáme mýdlo nebo saponát. Po ponoření do moře z
hodinek omyjte veškerou sůl nebo nečistoty

1.Ochrana:
-Očistěte hodinky měkkým hadříkem, aby hodinky a řemínek
zůstaly čisté (použijte čistou vodu nebo mořskou vodu)
- ujistěte se, že čočka pro měření srdeční frekvence na hodinkách
je blízko vaší pokožky

DŮLEŽITÁ INFORMACE

- Konfigurace jednotek: vstupte do aplikace, vyberte prostřední
ikonu hodin a poté zadejte „Jiné“.

- Sedavý způsob života, připomenutí vody: pomocí aplikace
můžete nastavit, jak často byste se měli pohybovat nebo pít
vodu. Chcete-li provést nastavení, vstupte do aplikace, klikněte
na prostřední ikonu hodinek a poté vyberte „Jiné“.. 

- Připomenutí menstruačního cyklu: lze nastavit z aplikace.

- Alarm: Prostřednictvím aplikace můžete nastavit více budíků.

- Stopky: Funkce stopek měří čas. Chcete-li spustit stopky,
přejděte na jejich ikonu a klikněte na tlačítko Přehrát.

Fotografování na dálku: tato funkce vám umožňuje pořídit
vzdálenou fotografii, když jsou hodinky připojeny k telefonu.

SMARTWATCH 
WATCHMARK WCF18 PRO

Návod k použit

watchmark.cz


