
1. Krokoměr 

2. Počítadlo spálených kalorií 

3. Záznam a měření ujeté 
vzdálenosti

4.Měření tepové frekvence 

5. Měření krevního tlaku

6. Monitor spánku

7. Upozornění na příchozí SMS

8. Sportovní funkce - dlouhým stisknutím
ikony si vyberete vhodný druh sportu

9. Funkce cyklu

10. Stopky

11. Funkce "Najít telefon"

12. Nastavení jasu obrazovky

13. Zapnutí/vypnutí dlouhým stisknutím
dotykové obrazovky

Před prvním použitím musí být
smartwatch plně nabité. Po nabití se na
5 sekund dotkněte obrazovky a zařízení
se zapne, tj. zobrazí se hlavní obrazovka.

Na výběr máte z 5 ciferníků, které si
můžete nastavit tak, aby se střídaly
podle libosti.

Vypnutý stav Hlavní obrazovku

Dlouhé
stisknutí

Dlouhé 
stisknutí

Hlavní 
rozhraní 4

Hlavní 
rozhraní 2

Hlavní 
rozhraní 3

Hlavní 
rozhraní 5

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE FUNKCE

Stáhněte si aplikaci „WearHealt“.
Chcete-li synchronizovat chytré hodinky s
vaším smartphonem, musíte nejprve
nainstalovat aplikaci.

Aplikaci lze nainstalovat dvěma způsoby:
1. Vyberte ikonu „Rychlá odezva“ z
nabídky chytrých hodinek a pomocí
aplikace pro skenování QR kódu
naskenujte kód z hodinek. Po rozpoznání
kódu telefon požádá o povolení k instalaci
vyhrazeného softwaru.

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, 
ŽE JSTE SI ZAKOUPIL NÁŠ 

VÝROBEK!

HLAVNÍ STRANA 2. Stáhněte si z oficiálního obchodu
Google Play. Chcete-li to provést,
přihlaste se do obchodu Google a
vyhledejte aplikaci „WearHealt“. Poté jej
nainstalujte.
Před stažením aplikace zkontrolujte
operační systém na vašem smartphonu.
Kompatibilní s iOS verze 8.0 a Androidem
od verze 4.4

AKTIVACE
Před prvním použitím je třeba smartwatch
nabít.

ZAČÍNÁME POUŽÍVAT

Funkce tlačítek:
- krátké, jediné kliknutí: zapnutí
funkcí
- dlouhé stisknutí: aktivace, zapnutí
zařízení

FUNKCE PŘIPOMÍNKY 
A OZNÁMENÍ

1.Chcete-li otevřít různá upozornění,
zadejte do aplikace „další upozornění.“
Je třeba nastavit čas začátku a konce
události.
Typy upozornění: připomenutí pohybu,
připomenutí hydratace, připomenutí
schůzky, připomenutí léků

2. Upozornění na příchozí hovory. Na
hlavní obrazovce se zobrazí příchozí
číslo.
3. SMS upozornění.
4. Upozornění ze sociálních aplikací jako
WeChat, QQ, Facebook, Twitter atd.
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1.Poplach:
Chcete-li nastavit budík, zadejte v
aplikaci "Nastavení zařízení". Pak ji
otevřete
„Nastavení budíku“ a kliknutím na „+“
nastavte čas budíku, poté klikněte na
„potvrdit“.

2.Zatřesením pořiď snímek:
V aplikaci otevřete funkci „přenosný
fotoaparát“ a poté zatřeste hodinkami a
telefon automaticky pořídí fotografii.

3Nastavení jasu obrazovky:
V aplikaci otevřete: "Nastavení zařízení “,
poté zaškrtněte „ Jasná obrazovka při
zvednutí zápěstí “

4.Monitorování srdeční frekvence:
V aplikaci otevřete „Nastavení zařízení“ a
následně „Nepřetržité sledování tepové
frekvence“. Hodinky automaticky sledují
vaši srdeční frekvenci a odesílají data do
aplikace.

Záruční servis:
1. Při běžném používání výrobků, pokud
výrobek nemá mechanické poškození a
je způsoben nesprávným používáním,
24 měsíců od data nákupu, mohou
spotřebitelé využít bezplatného
záručního servisu.
2. Spotřebitelé nemohou využít záruky,
pokud:
A. škodu napáchali sami,
B. záruční doba uplynula,
C. použití v rozporu s návodem k použití
a údržbě výrobku,
D. došlo k demontáži, opravě výrobků
samostatně nebo ponoření do vody.

-Nenoste hodinky ve sprchovém
koutu.
-Nenoste hodinky v izolovaném
bazénu, sauně nebo jiném prostředí s
vysokou teplotou/vlhkostí.
-Nenoste hodinky při mytí rukou nebo
obličeje při práci, na kterou používáte
mýdlo nebo prací prostředek.
-Po ponoření do moře umyjte všechnu
sůl nebo nečistoty na hodinkách.

ZÁRUKA
1Ochrana:
-hodinky očistěte měkkým hadříkem,
který drží hodinky a pásku 
čistý. (použijte čistou vodu nebo
mořskou vodu)
-ujistěte se, že je čočka pro měření
srdečního tepu na hodinkách blízko
pokožky
-teplota kůže na zápěstí je příliš nízká
kvůli počasí, což ovlivní kontrolu
srdečního tepu.
2.Vodotěsné poznámky (i když se
jedná o vodotěsné hodinky):
je třeba poznamenat následující
metody, protože oslabují vodotěsnost.

NAKLÁDÁNÍ

Nabíjení se provádí pomocí přiložené
nabíječky. Po dokončení nabíjení se
hodinky automaticky spustí.
Pokud hodinky nepoužíváte déle než
měsíc, plně je nabijte a vypněte, abyste
udrželi správnou kapacitu baterie.

DŮLEŽITÉ INFORMACEDALŠÍ FUNKCE

1.Nízká úroveň nabití baterie:
V případě nízké úrovně nabití baterie
okamžitě nabijte zařízení, abyste
ochránili životnost baterie.

2.Nakládka:
Během nabíjení hodinky nepoužívejte.

3.Okolní teplota při nabíjení nad 50 ° G.
C může vést k přehřátí, deformaci a
spálení zařízení.

4Prosím, neplavte, nepotápějte se ani
neovládejte zařízení pod vodou.

5.Zařízení používá vestavěnou baterii a
je zakázáno jej samostatně rozebírat.

6.V případě rozbití a úniku baterie je
třeba se vyvarovat kontaktu s očima a
kůží.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ DÁMSKÉ SMARTWATCH
WATCHMARK WH2
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