
1. Slabá batéria:
V prípade vybitej batérie zariadenie okamžite nabite, aby ste chránili
životnosť batérie.
2. Nabíjanie:
Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.
3. Počas vyššie uvedeného nabíjania hodinky nepoužívajte.
50 stupňov Celzia môže viesť k prehriatiu, deformácii a spáleniu
zariadenia.
4. Neplavte, nepotápajte sa ani nepoužívajte zariadenie pod vodou.
5. Zariadenie využíva vstavanú batériu a je zakázané ho samostatne
rozoberať.
6. V prípade prasknutia a vytečenia batérie zabráňte kontaktu s
očami a pokožkou.

Inteligentné hodinky sa nabíjajú pomocou magnetickej nabíjačky.
Uistite sa, že kovové kontakty nabíjačky sú na svojom mieste s
kovovými kontaktmi zariadenia. Úplné nabitie trvá zvyčajne 2
hodiny, zariadenie je v pohotovostnom režime až 30 dní, teda 5 až
10 dní práce. Počas nabíjania hodinky nepoužívajte

FUNKCIE

APLIKÁCIE
Používatelia telefónov so systémom Android hľadajú; stiahnutie
aplikácie "WoFit" na Google Play a používatelia iOS si môžu aplikáciu
stiahnuť v AppStore. Otvorte aplikáciu "WoFit" - nastavenia -
bluetooth - vyhľadajte "smart device" a pripojte sa. Keď je ikona
Bluetooth na hodinkách modrá, znamená to, že pripojenie je aktívne,
zatiaľ čo červená znamená, že pripojenie nie je.

PREDSTAVUJEME MIERKY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
1.Bezpečnosť:
-Hodinky čistite mäkkou handričkou, aby ste zachovali hodinky a
remienok.
čisté. (použite čistú vodu alebo morskú vodu)
- Uistite sa, že je šošovka srdcovej frekvencie na hodinkách blízko
vašej pokožky
- teplota pokožky na zápästí je príliš nízka v dôsledku počasia, čo
ovplyvňuje kontrolu srdcovej frekvencie.

2.Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o vodotesné
hodinky):
venujte pozornosť nasledujúcim metódam, pretože zhoršujú
hydroizoláciu.
-Nenoste hodinky v sprche.
-Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune alebo v inom
prostredí s vysokou teplotou/vlhkosťou.
-Nenosiť hodinky pri umývaní rúk alebo tváre alebo pri práci, pri
ktorej sa používa mydlo alebo čistiaci prostriedok.
-Po ponorení do mora nezabudnite z hodiniek zmyť všetku soľ
alebo nečistoty.

ZÁRUKA
Záručný servis:
1. Pri bežnom používaní výrobkov, pokiaľ výrobok nemá
mechanické poškodenie a nebol spôsobený nesprávnym
používaním,
24 mesiacov od dátumu nákupu môžu spotrebitelia využiť
bezplatný záručný servis.
2. Spotrebitelia nemôžu využiť záruku, ak:
A. škodu si spôsobili sami,
B. uplynula záručná doba,
C. nepoužívali výrobok v súlade s návodom na použitie a údržbu,
D. výrobky boli rozobrané, samočinne opravené alebo ponorené
do vody.

Jazyk/čas/dátum: Po úspešnom spojení s telefónom sa funkcie
synchronizujú.
Stavový riadok: zobrazuje stav Bluetooth, kód QR aplikácie
HPlusFit, úroveň jasu a úroveň batérie
Krokomer / Vzdialenosť / Kalórie: zobrazuje údaje za deň, o
polnoci sa tieto údaje uložia a vynulujú. Uložené údaje môžete
skontrolovať kliknutím na funkciu, je tu história

SMARTWATCH 
WATCHMARK GT2
Instrukcja obsługi/
Návod na použitie

watchmark.com

Správy: Po úspešnom pripojení k telefónu môžeme prijímať
hovory a SMS správy a upozornenia zo služieb Facebook,
WhatsApp a ďalších. Hodinky budú vibrovať pri prichádzajúcich
upozorneniach
Šport: Na výber je niekoľko športových režimov. Po výbere
športového režimu kliknite na vybranú ikonu. Kliknite na ikonu
režimu a vyberte športový režim, v ktorom chcete začať trénovať.
Pomocou spodného tlačidla pozastavte alebo ukončite cvičenie
a uložte výsledok.
Monitor spánku: Inteligentné hodinky automaticky merajú kvalitu
vášho spánku od 22:00 do 08:00. Presné údaje nájdete v
aplikácii.
Zdravie: stačí vybrať príslušnú ikonu a meranie sa spustí
automaticky. Je možné vykonať merania:
Impulz
Krvný tlak
EKG
Okysličenie krvi
Stopky: stlačením tlačidla Start spustíte odpočítavanie, ďalším
stlačením pozastavíte
Ovládanie prehrávania hudby v smartfóne
Alarm
Sedavé zamestnanie: pripomína vám, že sedíte príliš dlho a
musíte sa hýbať.
Jasná obrazovka pri pohybe zápästia: spustenie v aplikácii, keď ju
zapnete, spotrebuje viac energie

Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na
použitie. Odporúča sa používať iba originálnu batériu,
nabíjačku a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou súpravy.
so zariadením. Výrobca ani distribútor nenesú
zodpovednosť za používanie príslušenstva tretích strán.
(Funkcie uvedené v tejto príručke sa môžu medzi
jednotlivými modelmi mierne líšiť, pretože príručka je
všeobecným opisom inteligentných hodiniek, niektoré
modely sa môžu líšiť od štandardných).
Zariadenie by sa malo pred prvým použitím nabíjať aspoň
2 hodiny. Pred použitím zariadenia si musíte stiahnuť
aplikáciu, nainštalovať ju a prijať všetky povolenia,
inak nebudú k dispozícii všetky funkcie.
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto
príručky.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME
ZA NÁKUP NÁŠHO 

PRODUKTU!
SK

Horné tlačidlo: dlhým stlačením zapnete/vypnete
hodinky; stlačením prebudíte obrazovku a vypnete ju;
krátkym stlačením sa vrátite na hlavnú obrazovku. Kovová
doska sa používa na meranie EKG. Podržte na
dokončenie obvodu

VYSVETLENIE KĽÚČOV


