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1.Nízka úroveň nabitia batérie:
V prípade nízkej úrovne nabitia batérie zariadenie okamžite
nabite, aby ste chránili životnosť batérie.

2.Pristátie:
Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.

3.Ambientná teplota počas nabíjania vyššie
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 ju
samostatne rozoberať.

6. V prípade prasknutia a vytečenia batérie zabráňte kontaktu s
očami a pokožkou.

MIERKY

- Prosím, nenoste hodinky v sprche.
- Hodinky nenoste vo vyhrievanom bazéne, saune ani v inom
prostredí s vysokou teplotou/vlhkosťou.
- Hodinky nenoste, keď si umývate ruky alebo tvár alebo keď
pracujete na miestach, kde sa používa mydlo alebo čistiaci
prostriedok.
- Po ponorení do vody umyte z hodiniek všetku soľ alebo
nečistoty.

1.Ochrana:
- čistite hodinky 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,
ktoré kontroluje srdcovú frekvenciu.
2. Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o vodotesné
hodinky):
Dávajte pozor na nasledujúce metódy, pretože zhoršujú
hydroizoláciu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Záručný servis:
1. Pri bežnom používaní výrobkov, pokiaľ výrobok nemá
mechanické poškodenie a nebol spôsobený nesprávnym
používaním, môžu spotrebitelia využiť bezplatný záručný servis
počas 24 mesiacov od dátumu nákupu.
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, opravené svojpomocne alebo
ponorené do vody.

ZÁRUKA
Materiál tela: ekologický plast

Materiál remienka: silikón

Bluetooth: Bluetooth 4.2 

Veľkosť obrazovky: 1,14 palca

Riešenie: 135*240 

Kapacita batérie: 90 MAH 

APLIKÁCIA: Wearfit 2.0 

Kompatibilita: IOS8.4 alebo novší/ Android 4.4 alebo novší

PARAMETRE SMARTWATCH 
WATCHMARK WT1

Návod na použitie

watchmark.com

Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na použitie.
Odporúčame používať iba originálnu batériu, nabíjačku a
príslušenstvo dodané 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.
Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu. Počas inštalácie musíte
súhlasiť s prístupom k oznámeniam. V opačnom prípade
nebudú k dispozícii všetky funkcie.
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto
príručky.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME ZA
NÁKUP NÁŠHO 

PRODUKTU!

Kalórie: automaticky zaznamenáva dennú spotrebu kalórií
Vzdialenosť: automaticky zaznamenáva vašu denne prejdenú
vzdialenosť.
Meranie srdcovej frekvencie: merajte si srdcovú frekvenciu
každú hodinu (nastavenie v aplikácii: karta srdcová frekvencia
postupne, v reálnom čase) alebo si srdcovú frekvenciu merajte
manuálne. Stlačením a podržaním dotykovej plochy pod
obrazovkou vstúpite do rozhrania srdcovej frekvencie.
Meranie krvného tlaku: merajte krvný tlak každú hodinu
(nastavte z úrovne aplikácie: karta krvný tlak v sekvencii, v
reálnom čase) alebo merajte krvný tlak manuálne. Stlačením a
podržaním dotykovej plochy spustíte meranie krvného tlaku

Vyhľadajte aplikáciu "Wearfit2.0" v obchode Android alebo v
obchode s aplikáciami, stiahnite si ju a nainštalujte. Potom sa
prihláste/registrujte a potom vyhľadajte pásmo na úrovni
aplikácie: my, správa zariadení, pripojiť (pri vyhľadávaní musí
byť zapnutá funkcia Bluetooth).
Na úrovni aplikácie môžete skontrolovať záznam týždňa
zdravia, ktorý sa nachádza v ľavom hornom rohu na
domovskej stránke. V pravom hornom rohu však môžeme
vykonať niekoľko meraní naraz.
V aplikácii môžeme zmeniť aj jednotky. Postupne zadáme:
moje, osobné údaje, potom zmeníme údaje o jednotke a
potom klikneme na tlačidlo uložiť, ktoré je v pravom hornom
rohu.

1. Nabite hodinky. (čas nabíjania pásma od 2 hodín do 2,5
hodiny)
2. Nainštalujte si do smartfónu špeciálnu aplikáciu pre vybraný
model inteligentných hodiniek (dátum, čas a jazyk sa nastavia
po synchronizácii hodiniek s aplikáciou).
3. Zapnite Bluetooth na telefóne (v tejto fáze nehľadajte
hodinky).
4. Otvorte nainštalovanú aplikáciu a vyhľadajte inteligentné
hodinky na úrovni aplikácie.
5. Po úspešnom vyhľadaní pripojte inteligentné hodinky k
telefónu. Uistite sa, že aplikácia má prístup ku všetkým
oznámeniam.

Meranie kyslíka v krvi: meranie kyslíka v krvi každú hodinu
(nastavené v aplikácii saturácia, v sekvencii v reálnom čase)
alebo manuálne meranie hladiny kyslíka v krvi. Stlačením a
podržaním dotykovej plochy vstúpte do rozhrania merania
kyslíka v krvi.

FUNKCIE APLIKÁCIE
Vyhľadajte aplikáciu "Wearfit2.0" v obchode Android Store
alebo App Store, stiahnite si ju a nainštalujte. Potom si vytvorte
konto alebo sa prihláste. Potom na úrovni aplikácie vyhľadajte
skupinu. (Pri vyhľadávaní musí byť zapnutá funkcia Bluetooth)

DÔLEŽITÉ

FUNKCIE

PRIPOJENIE K APLIKÁCII PREDSTAVUJEME
Ak chcete hodinky nabiť, odstráňte remienok. K
dispozícii je vstup USB, ktorý možno pripojiť k nabíjačke,
notebooku alebo počítaču. Poznámka Ak sa na
hodinkách nezobrazí hlásenie o nabíjaní, vložte hodinky
hore nohami.
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Prvé meranie EKG by sa malo vykonať prostredníctvom
aplikácie. Počas merania si musíte zakryť celý prst a držať
striebornú doštičku (dotykový panel) na hodinkách.
Meranie trvá približne 30 sekúnd, počas ktorých sa
odporúča zostať v pokoji. Každé ďalšie meranie môžete
vykonať pomocou pásu, výsledok sa zobrazí v aplikácii.
V prípade nesprávneho výsledku je potrebné meranie
niekoľkokrát zopakovať.

EKG

Meranie odporu.
 Informačné rozhranie kvality spánku: každý deň automaticky
meria kvalitu spánku.
Upozornenia. Náramok vás upozorní na oznámenia,
prichádzajúce hovory a textové správy.
Tréningový režim: dlhým stlačením rozhrania tréningového
režimu vstúpte do režimu.
Bežanie, lezenie a cyklistika sú zabudované. Stlačením a
podržaním obrazovky spustíte zaznamenávanie času cvičenia
a spálených kalórií. Potom stlačte tlačidlo na pozastavenie. Po
tejto akcii sa zobrazí ponuka, v ktorej si môžeme vybrať z
možností stop, quit, return.
Krátkym stlačením zmeňte možnosť a potom ju dlhým
stlačením potvrďte. Ak chcete úplne ukončiť športový režim,
krátkym stlačením tlačidla prechádzajte funkciou, kým sa
nezobrazí šípka späť. a potom podržte dotykový panel.
Počasie: Počasie v reálnom čase sa synchronizuje s údajmi
zariadenia a zobrazuje sa na rozhraní zobrazenia času.
Náramok musí byť pripojený k aplikácii a v zariadení musí byť
zapnutá funkcia GPS.
Viac: stopky (stlačením a podržaním vstúpite alebo vystúpite,
stlačením spustíte alebo pozastavíte),
nájsť môj telefón (stlačením a podržaním vyhľadávajte a
stlačením zastavte vyhľadávanie)
Stlačením a podržaním vypnete hudbu (krátkym ťuknutím
zmeníte zapnutie/vypnutie, posúvanie, ukončenie)


