
Návod k použit

Kapela vyžaduje aplikaci pro spojení s mobilním
telefonem. Před stažením aplikace si prosím přečtěte
podmínky hardwarové platformy pro mobilní systém.
Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci.

STÁHNĚTE SI APLIKACI „WEARHEALTH“

Když hodinky používáte poprvé, měli byste je pro aktivaci
nabít.

AKTIVUJTE HODINKY

SPÁRUJTE ZAŘÍZENÍ
Klikněte na tlačítko „bluetooth“ a propojte hodinky se
svým mobilním telefonem.

Funkční klávesa - jedno kliknutí - funkce nástroje / dlouhé
stisknutí - aktivace, změna modelu. Po úspěšném
spárování mobilního telefonu bude váš provoz a spánek
zaznamenáván a synchronně analyzován.

ZAČNĚTE POUŽÍVAT

Před prvním použitím byste měli hodinky nabít. Po nabití
se hodinky automaticky spustí.
Tlačítko ON - dlouhým stisknutím spustíte
Tlačítko OFF - dlouhé stisknutí vypne hodinky.

PRVNÍ POUŽITÍ

Po připojení čarodějnických hodinek najděte v aplikaci v
telefonu „Správa náramku“ na rozhraní Me. Když telefon
Android poprvé vstoupí do „Správa pásma“, měli byste vidět
oznámení o otevření. Po kliknutí na tlačítko OK byste měli viz
vyskakovací stránka s upozorněním na povolení Když se
systém IOS poprvé připojí k pásmu, měl by se automaticky
objevit požadavek na párování Povolte párování, protože
jinak pásmo nemůže přijímat upozornění.

NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ

Po zvednutí ruky nahoru se obrazovka rozsvítí, a když ji
spustíte dolů, zhasne.

G-SENZOR

Na obrazovce hodinek můžete vidět oznámení z
Facebooku, Skype, Whatsapp, WeChat, QQ a textové
zprávy. Po přečtení zprávy můžete stisknutím a podržením
po dobu 3 sekund přejít do hlavní nabídky.

OZNÁMENÍ

Když poprvé použijete funkce měření, měli byste je
zkalibrovat. Měli byste kliknout na tlačítko "Kalibrace" v
aplikaci a poté změřit tlak na tlakoměr. Poté byste měli
zadat naměřenou hodnotu do aplikace.

KALIBRACE MĚŘENÍ

FUNCTION

SMARTWATCH 
WH8

tepová frekvence
krevní tlak
stopky

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
2.Poznámky k voděodolnosti (i když se jedná o vodotěsné
hodinky):
Věnujte pozornost následujícím metodám, protože zhoršují
hydroizolaci.
-Prosím, nenoste hodinky ve sprchovém koutě.

1.Vybitá baterie: V případě nízké úrovně nabití baterie byste měli
zařízení okamžitě nabít, abyste ochránili životnost baterie.
2.Nabíjení: Nepoužívejte hodinky během nabíjení.
3.Okolní teplota při nabíjení nad 50 ° C může vést k přehřátí,
deformaci a spálení zařízení.
4.Neplavte, nepotápějte se ani neobsluhujte zařízení pod vodou.
5.Zařízení používá vestavěnou baterii a je zakázáno jej sami
rozebírat.
6.V případě prasknutí a vytečení baterie se vyhněte kontaktu s
očima a pokožkou.

1..Bezpečnostní:
-Očistěte hodinky měkkým hadříkem, aby hodinky a řemínek
zůstaly čisté (použijte čistou vodu nebo mořskou vodu)

DŮLEŽITÁ INFORMACE

-Prosím, nenoste hodinky ve vyhřívaném bazénu, sauně nebo
jiném prostředí s vysokou teplotou / vlhkostí.
-Nenoste hodinky při mytí rukou nebo obličeje nebo při práci,
kde používáme mýdlo nebo saponát.
-Po ponoření do moře nezapomeňte z hodinek omýt veškerou
sůl nebo nečistoty.

Záruční servis:
1. Při běžném používání produktů, pokud produkt nemá
mechanické poškození a je způsoben nesprávným používáním,
mohou spotřebitelé po dobu 24 měsíců od data nákupu využít
bezplatného záručního servisu.
2. Spotřebitelé nemohou využít záruky, pokud:
A. škodu způsobili sami,
B. vypršela záruční doba,
C. nepoužili výrobek v souladu s návodem k použití a údržbě,
D. výrobky byly rozebrány, opraveny svépomocí nebo ponořeny
do vody.

ZÁRUKA

www.watchmark.com
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Wrocław
POLAND

sportovní režim
budík
zprávy

1..Bezpečnostní:
-Očistěte hodinky měkkým hadříkem, aby hodinky a řemínek
zůstaly čisté (použijte čistou vodu nebo mořskou vodu)


