
APLIKACE

1. Naskenujte pomocí mobilního telefonu QR kód  na displeji
hodinek (Stažení aplikace Settings-App) a poté nainstalujte aplikaci
GloryFit. Můžete si také nainstalovat aplikace GloryFit z obchodu s
mobilními aplikacemi.
2. Po zapnutí bluetooth a instalaci aplikace otevřete a přihlaste se
do GloryFit, poté vyberte (zařízení G1   k přidání) na stránce zařízení
a připojte se k němu.
3. Pokud se hodinky nepřipojí k aplikaci, najděte nastavení v
hodinkách a poté stiskněte „reset“. Poté se zkuste znovu připojit k
aplikaci.
Důležité: aby se hodinky správně spárovaly s telefonem, musí být
připojeny přímo z aplikační úrovně se zapnutou funkcí bluetooth a
ne v nastavení telefonu.

DOTYKOVÉ FUNKCE
1. Otevřete ovládací panel: přejeďte po obrazovce v hlavním
rozhraní shora dolů
2. Otevřete Zprávy / Oznámení: Přejeďte prstem po obrazovce v
hlavním rozhraní zdola nahoru.
3. Otevřete hlavní nabídku: přesuňte obrazovku přes hlavní
nabídku rozhraní zleva doprava (Poznámka: na jiných rozhraních
se posunutím prstu zleva doprava vrátíte do předchozího rozhraní).
Umožňuje to výběr sportu a sledování funkcí hodinek, jako jsou:
kontrola srdeční frekvence, stav, spánek, stopky, zprávy, nastavení.
 5. Stavové rozhraní: přejeďte po obrazovce zprava doleva a
přečtěte si aktuální měření (např. počet kroků, tep, kcal)
6. Změňte vzhled číselníku: stiskněte a podržte obrazovku hlavního
rozhraní po dobu 3 sekund,  hodinky zavibrují; poté můžete přejetím
doleva nebo doprava vybrat ciferník.
7. Zapnutí: Zapněte jej stisknutím a podržením tlačítka napájení po
dobu 5 sekund
8. Rychlá sportovní pauza / Pokračování: Stiskněte tlačítko napájení.
9. Stisknutím tlačítka napájení se vrátíte na domovskou stránku.
pokud jste na druhé úrovni rozhraní, vrátíte se  na první úroveň).

FUNKCÍ

13 sportovních režimů (běh, chůze, jízda na kole, horolezectví,
jóga, skákání, tenis, baseball, basketbal, badminton, fotbal,
rugby, stolní tenis).
V režimech běhu, chůze, horolezectví a dalších sportů můžete
kliknutím na obrazovku zobrazit sportovní údaje (kroky, tempo,
kalorie, vzdálenost a dobu trvání).
stav: kroky, vzdálenost a kalorie budou podrobně
zaznamenány.

 1. Sport

2. Sledování srdečního tepu: hodinky budou nepřetržitě sledovat
váš srdeční tep po dobu 24 hodin (v aplikaci musíte nejprve
povolit "sledování srdečního tepu"), v aplikaci si můžete také
zobrazit historické údaje o srdečním tepu.
Poznámka: pokud je tato funkce povolena, zvýší se spotřeba
energie a sníží se životnost baterie.
3. Spánek: Hodinky budou sledovat váš stav spánku od 18:00 do
11:59 následujícího dne. Poznámka: Údaje o spánku na vašich
hodinkách budou vymazány denně v 18 hodin, ale stále můžete
zkontrolovat historické údaje o spánku v aplikaci RunTo Sport.
4.Hudba: Hodinky lze použít k ovládání hudebního přehrávače
mobilního telefonu, lze je použít k přehrávání / pozastavení nebo
přeskakování skladeb (je kompatibilní pouze s vestavěným
hudebním přehrávačem v mobilním telefonu, nemusí být
kompatibilní s přehrávačem třetí strany a nelze upravit hlasitost na
hodinkách).
5. Stopky: Hodinky lze použít k počítání času
6. Zpráva: Hodinky přijmou a zobrazí SMS / zprávy / upozornění ze
sociálních sítí z vašeho telefonu.
7. Nastavení: Hodinky můžete vypnout nebo resetovat, stejně jako
zkontrolovat informace o hodinkách a stáhnout QR kód aplikace.

NABÍJENÍ
1. Umístěte hodinky na magnetickou nabíječku, ujistěte se, že
nabíjecí kontakty na zadní straně hodinek jsou plně adsorbovány
na kovových kontaktech nabíječky.
2. Připojte nabíjecí kabel ke standardní USB nabíječce.

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.Ochrana:

-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.
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.

PARAMETRY
 

Displej: Dotykový displej
Bluetooth: BT5.0
Materiál pláště: Slitina zinku s vakuovým 
povlakem Materiál pásu: Silikonová pryž
Baterie: 285 mAh lithium-polymerová
Baterie a výdrž baterie: Pohotovostní režim > 30 dní Pracovní
doba: 7 dní (všechny funkce zapnuty)
Tlačítko: Boční tlačítko napájení
Režim nabíjení: Magnetické nabíjení Vodotěsné Stupeň
vodotěsnosti IP68

ZÁRUKA
Záruční servis:
1. Při běžném používání výrobků, pokud výrobek nemá poškození
mechem
způsobené nesprávným používáním, 24 měsíců od data nákupu
mohou spotřebitelé využít bezplatného záručního servisu.
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.

SMARTWATCH
WATCHMARK G1 

 

Instrukcja obsługi/
Návod k použití

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


