
1. Krokomer 

2. Počítadlo kalórií 

3. Zaznamenávanie a meranie 
najazdených kilometrov vzdialenosť

4.Meranie srdcovej frekvencie 

5. Meranie krvného tlaku

6. Monitor spánku

7. Upozornenie na prichádzajúcu SMS

8. Športová funkcia - dlhým stlačením ikony
vyberte príslušný šport

9. Funkcia Cycle

10. Stopky

11.  Funkcia "Nájsť môj telefón"

12. Nastavenie jasu obrazovky

13. Dlhé stlačenie dotykovej obrazovky
zapnutie/vypnutie

Inteligentné hodinky musia byť pred
prvým použitím úplne nabité. Po nabití sa
dotknite obrazovky na 5 sekúnd a
zariadenie sa zapne, t. j. zobrazí sa hlavná
obrazovka.

Na výber je 5 číselníkov, ktoré môžete
ľubovoľne striedať.
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Stiahnite si aplikáciu "WearHealt".
Ak chcete synchronizovať inteligentné
hodinky so smartfónom, musíte najprv
nainštalovať aplikáciu.

Aplikáciu môžete nainštalovať dvoma
spôsobmi:
1. V ponuke inteligentných hodiniek
vyberte ikonu "Rýchla odpoveď" a
pomocou aplikácie na skenovanie QR
kódu naskenujte kód z hodiniek. Po
rozpoznaní kódu telefón požiada o
povolenie nainštalovať vyhradený
softvér.

Pred použitím si pozorne prečítajte celý
návod na použitie. Odporúča sa
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.
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
VÁM, ZA NÁKUP NÁŠHO 

VÝROBOK!

HLAVNÁ STRÁNKA AKTIVÁCIA POUŽITIE FUNKCIE
Pred prvým použitím musíte inteligentné
hodinky nabiť.

ZAČÍNAME POUŽÍVAŤ

2. Stiahnite si ju z oficiálneho obchodu
Google Play. Ak to chcete urobiť, prihláste
sa do obchodu Google a vyhľadajte
aplikáciu "WearHealt". Potom ho
nainštalujte.
Pred stiahnutím aplikácie skontrolujte
operačný systém v smartfóne.
Kompatibilita so systémom iOS verzie 8.0
a Android verzie 4.4 a vyššej

Funkcie tlačidiel:
- krátke jedno kliknutie: aktivácia funkcie
- dlhé stlačenie: aktivácia, zapnutie
zariadenia

FUNKCIE KOMENTÁRE K FUNKCIÁM
UPOZORNENIE

1. Ak chcete otvoriť rôzne upozornenia,
zadajte do aplikácie "viac upozornení".
Musíte nastaviť čas začiatku a konca
udalosti.
Typy upozornení: pripomienka pohybu,
pripomienka hydratácie, pripomienka
stretnutia, pripomienka liekov

2. Upozornenia na prichádzajúce
hovory. Na hlavnej obrazovke sa zobrazí
prichádzajúce číslo.

3. Upozornenia SMS.

4. Upozornenia zo sociálnych aplikácií,
ako sú WeChat, QQ, Facebook, Twitter
atď.

1.Alarm:
Ak chcete nastaviť budík, v aplikácii
zadajte položku "Nastavenia zariadenia".
Potom ju otvorte v aplikácii Nastavenia.
"Nastavenia budíka" a kliknutím na "+"
nastavte čas budíka, potom kliknite na
"potvrdiť".
2. potrasením nasnímajte obrázok:
V aplikácii otvorte funkciu "Prenosný
fotoaparát", potom zatraste hodinkami a
telefón automaticky nasníma fotografiu.
3Nastavte jas obrazovky:
V aplikácii otvorte: "Nastavenia
zariadenia", potom začiarknite políčko
"Jasná obrazovka pri zdvihnutí zápästia".
4.Sledovanie srdcovej frekvencie:
V aplikácii otvorte "Nastavenia
zariadenia" a potom "Kontinuálne
monitorovanie srdcovej frekvencie".
Hodinky automaticky monitorujú
srdcovú frekvenciu a odosielajú údaje
do aplikácie.

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

-Nenoste hodinky v sprche.
-Nenoste hodinky v izolovanom bazéne,
saune alebo v inom prostredí s vysokou
teplotou/vlhkosťou.
-Nenoste hodinky, keď si pri práci
umývate ruky alebo tvár pomocou mydla
alebo čistiaceho prostriedku.
-Po ponorení do mora z hodiniek zmyte
všetku soľ alebo nečistoty.

ZÁRUKA
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1.Ochrana:
-čistite hodinky mäkkou handričkou, ktorá
drží hodinky a remienok 
čisté. (použite čistú vodu alebo morskú
vodu)
-uistite sa, že je šošovka srdcovej
frekvencie na hodinkách blízko pokožky
-teplota pokožky na zápästí je príliš nízka
v dôsledku počasia, čo ovplyvňuje
kontrolu srdcovej frekvencie.
2.Vodotesné poznámky (aj keď ide o
vodotesné hodinky):
je potrebné upozorniť na nasledujúce
metódy, pretože oslabujú vodotesnosť.

DOBÍJANIE
Nabíjanie sa vykonáva pomocou
dodanej nabíjačky. Po dokončení
nabíjania sa hodinky automaticky
spustia.
Ak hodinky nepoužívate dlhšie ako
mesiac, úplne ich nabite a vypnite, aby sa
zachovala správna kapacita batérie.

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

2.Načítanie:
Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.

3. teplota okolia nad 50°G počas
nabíjania. C môže viesť k prehriatiu,
deformácii a spáleniu zariadenia.

4Prosím, neplavte, nepotápajte sa a
nepoužívajte zariadenie pod vodou.

5.Zariadenie používa zabudovanú
batériu a je zakázané ju samostatne
demontovať.

6. V prípade rozbitia a vytečenia batérie je
potrebné zabrániť kontaktu s očami a
pokožkou.

MIERKY
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Návod na použitie
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