
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.

Chytré hodinky se nabíjejí pomocí magnetické nabíječky. Ujistěte se,
že kovové kontakty nabíječky jsou na místě s kovovými kontakty
zařízení. Plné nabití obvykle trvá 2 hodiny, zařízení je v
pohotovostním režimu až 30 dní, 5-10 dní práce. Během nabíjení
hodinky nepoužívejte

FUNKCE

APLIKACE
Uživatelé telefonů Android hledají; Aplikace "WoFit" ke stažení na
Google Play a uživatelé iOS si mohou aplikaci stáhnout v AppStore.
Otevřete aplikaci "WoFit" - nastavení - bluetooth - vyhledejte 'chytré
zařízení' a připojte se. Když je ikona Bluetooth na hodinkách modrá,
znamená to, že je aktivní připojení, zatímco červená znamená, že
připojení není.

PŘISTÁNÍ OPATŘENÍ

DŮLEŽITÁ INFORMACE
1.Bezpečnostní:
-Očistěte hodinky měkkým hadříkem, aby hodinky a řemínek zůstaly
zachovány
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.

ZÁRUKA
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.

Jazyk / Čas / Datum: Po úspěšném spojení s telefonem se
funkce synchronizují
Stavový řádek: zobrazuje stav bluetooth, QR kód aplikace
HPlusFit, úroveň jasu a úroveň baterie
Krokoměr / Vzdálenost / Kalorie: zobrazuje údaje dne, o půlnoci
se tyto údaje uloží a vynulují. Uložená data lze zkontrolovat
kliknutím na funkci, je zde historie
Zprávy: Po úspěšném spojení s telefonem můžeme mimo jiné
přijímat hovory i SMS zprávy a upozornění z Facebooku,
WhatsApp. Hodinky budou vibrovat s příchozími upozorněními.

SMARTWATCH 
WATCHMARK WGT2

Instrukcja obsługi/
Uživatelský manuál

watchmark.cz

Sport: Na výběr je několik sportovních režimů. Po výběru
sportovního režimu klikněte na vybranou ikonu. Kliknutím
doprostřed obrazovky zahájíte trénink. Spodním tlačítkem
můžete trénink pozastavit nebo ukončit a výsledek uložit.
Monitor spánku: Chytré hodinky automaticky měří kvalitu
vašeho spánku od 22:00 do 08:00. Přesné údaje najdete v
aplikaci.
Zdraví: Stačí vybrat příslušnou ikonu a měření se spustí
automaticky. Je možné provést měření:
Puls
Krevní tlak
EKG
Okysličení krve
Stopky: stisknutím start spustíte odpočítávání, dalším stisknutím
pozastavíte
Ovládejte hudbu přehrávanou na smartphonu
Poplach
Sedavý: Připomíná vám, že máte sedět příliš dlouho a že se
máte pohybovat
Jasná obrazovka při pohybu zápěstím: spusťte ji v aplikaci, když
ji zapnete, spotřebuje více energie

-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 nezapomeňte z hodinek omýt veškerou sůl
nebo nečistoty.

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.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME
ZA NÁKUP NAŠEHO 

PRODUKTU!
 

CZ

Horní tlačítko: dlouhé stisknutí zapne / vypne hodinky;
stisknutím probudíte obrazovku a vypnete ji; krátkým
stisknutím se vrátíte zpět na hlavní obrazovku. Kovová deska
se používá k provádění měření EKG. Podržením dokončíte
okruh

VYSVĚTLENÍ KLÍČŮ


