
APLIKACE
Stáhněte si do telefonu aplikaci FitCloudPro. To lze provést
dvěma způsoby:
1. Naskenujte QR kód hodinek.
2. Vyhledejte ji v obchodě Play nebo v aplikaci Apps Story a
nainstalujte ji.

POKYNY K NABÍJENÍ
Před prvním použitím hodinky plně nabijte. Po nabití se
automaticky spustí. Zarovnejte nabíjecí hlavu a připojte
magnetický sací nabíjecí port, dokud se na displeji hodinek
neobjeví ikona nabíjení (2 hodiny nepřetržitého nabíjení).

FUNKCE
1. Krokoměr: tato funkce počítá vaše denní kroky, spálené
kalorie a ušlou vzdálenost.
2. Monitor spánku: chytré hodinky začnou automaticky měřit
kvalitu vašeho spánku od 22:00 do 8:00 hodin. V aplikaci
bude k dispozici podrobná zpráva o kvalitě vašeho spánku.

Normy pro výsledky měření srdeční frekvence jsou 60-90 tepů
za minutu. Profesionální sportovci mohou mít tep nižší než 60
tepů za minutu. Při intenzivním cvičení však může měření
dosáhnout až 200 tepů za minutu.
4. Krevní tlak. Doba měření je přibližně 48 sekund. Mějte na
paměti, že starší lidé mají vyšší krevní tlak než mladší lidé.
Naopak ženy mají nižší krevní tlak než muži.

MĚŘENÍ
1. Vybitá baterie: V případě vybité baterie byste měli zařízení
okamžitě nabít, abyste ochránili životnost baterie.
2. Nabíjení: Nepoužívejte hodinky během nabíjení.
3. Okolní teploty vyšší než 50 °C během nabíjení mohou vést k
přehřátí, deformaci a popálení zařízení.
4. Neplavte, nepotápějte se a nepoužívejte zařízení pod vodou.
5.Přístroj používá vestavěnou baterii a je zakázáno jej
samostatně rozebírat.
6. V případě prasknutí a vytečení baterie se vyhněte kontaktu s
očima a pokožkou.

1.Bezpečnost:
-Hodinky a řemínek čistěte měkkým hadříkem (použijte čistou
vodu nebo mořskou vodu).
- Ujistěte se, že je čočka srdečního tepu na hodinkách blízko vaší
pokožky.
- Teplota pokožky na zápěstí je vlivem počasí příliš nízká, což
ovlivňuje kontrolu srdečního tepu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Záruční servis:
1. 1. Při běžném používání výrobků, pokud výrobek nemá
mechanické poškození a nebyl způsoben nesprávným
používáním,
24 měsíců od data nákupu mohou spotřebitelé využít
bezplatný záruční servis.
2: Spotřebitelé nemohou využít záručního servisu, pokud: 1. Při
používání výrobku v rozporu s podmínkami uvedenými v
článku 2 odst:
A. poškození si způsobil sám,
B. uplynula záruční doba,
C. výrobek nepoužívali v souladu s návodem k použití a
údržbě,
D. výrobky byly rozebrány, opraveny svépomocí nebo
ponořeny do vody.

2.Poznámky k vodotěsnosti (i když se jedná o vodotěsné
hodinky):
Věnujte pozornost následujícím metodám, protože zhoršují
vodotěsnost.
-Nenoste hodinky ve sprše.

ZÁRUKA

3. Zdraví: Před zahájením měření počkejte 2 sekundy. Měření
se provádí snímáním pokožky zeleným optickým světlem.
Posunutím doprava nebo doleva měření dokončíte.

5. SP02H je procento kyslíku v krvi.
Norma je 94-99 %.
6. EKG: Po připojení EKG senzoru potřebujeme k dokončení
měření asi 30 sekund. Po dokončení měření se zobrazí zpráva
"ToApp". Měření EKG se uloží do aplikace, kterou lze sdílet s
ostatními pro porovnání.

-Nenoste hodinky ve vyhřívaném bazénu, sauně nebo jiném
prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.
-Nenoste hodinky při mytí rukou nebo obličeje, při práci, kde se
používá mýdlo nebo čisticí prostředky.
-Při ponoření do moře nezapomeňte z hodinek smýt sůl nebo
nečistoty.

 

SMARTWATCH
WATCHMARK L15

 

Po instalaci aplikace zapněte Bluetooth a otevřete aplikaci
FitCloudPro. Povolte oznámení a další oprávnění
vyžadovaná aplikací. Zaregistrujte se a vyplňte své osobní
údaje. Stiskněte tlačítko "Add Device" (Přidat zařízení),
vyhledejte zařízení "L15" (před spárováním zapněte GPS na
smartphonu) a stiskněte tlačítko pro připojení.

- Přejetím prstem dolů získáte přístup k informacím o modelu
hodinek, QR kódu, úrovni jasu, stavu baterie a o tom, zda je
zařízení správně připojeno k telefonu.
- Přejetím nahoru získáte přístup k příchozím zprávám
- Přejetím doleva získáte přístup k funkcím včetně krokoměru,
sledování a sportovních režimů.
- Přejetím doprava získáte přístup k dalším funkcím, včetně
stopek, jazyka a vypnutí zařízení.

7. Sportovní režimy. Po výběru aktivity na ni klikněte a začněte
cvičit. Během aktivity si můžete udělat přestávku a poté v ní
pokračovat. V závislosti na aktivitě se zaznamenává tepová
frekvence, spálené kalorie a ušlé kalorie.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME
VÁM ZA ZAKOUPENÍ NAŠEHO 

PRODUKT!

Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod k použití.
Doporučujeme používat pouze originální baterii,
nabíječku a příslušenství dodané se zařízením.
Výrobce ani distributor neodpovídají za použití
příslušenství jiných výrobců.
(Funkce uvedené v tomto návodu se mohou u
jednotlivých modelů mírně lišit, protože návod je
obecným popisem chytrých hodinek, některé modely se
mohou od standardu lišit).
Před prvním použitím je nutné zařízení nabíjet alespoň 2
hodiny.
Před použitím zařízení je nutné stáhnout aplikaci,
nainstalovat ji a přijmout všechna oprávnění, jinak
nebudou všechny funkce k dispozici.
Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu této
příručky.

CZ

TLAČÍTKO NAHOŘE
Horní tlačítko slouží k zapnutí/vypnutí zařízení. Chcete-li chytré
hodinky zapnout/vypnout, podržte tlačítko po dobu 3 sekund.
Spodní tlačítko zapíná/vypíná svítilnu. Dotkněte se pokynů na
hlavní obrazovce:


