
-Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune alebo v
inom prostredí s vysokou teplotou/vlhkosťou.
-Nenosiť hodinky pri umývaní rúk alebo tváre alebo pri práci,
pri ktorej sa používa mydlo alebo čistiaci prostriedok.
-Po ponorení do mora nezabudnite z hodiniek zmyť všetku soľ
alebo nečistoty.

Záručný servis:
1. Pri bežnom používaní výrobkov, pokiaľ výrobok nemá
mechanické poškodenie a nie je spôsobený nesprávnym
používaním, môžu spotrebitelia využívať 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

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME VÁM ZA
NÁKUP NÁŠHO 

PRODUKTU! Na pripojenie k mobilnému telefónu je potrebná
aplikácia. Pred stiahnutím aplikácie si prečítajte
podmienky hardvérovej platformy pre váš mobilný
systém. Naskenujte kód QR a stiahnite si aplikáciu.

STIAHNITE SI APLIKÁCIU "WEARHEALTH"

Pri prvom použití hodiniek by ste ich mali nabiť, aby sa
aktivovali.

AKTIVÁCIA HODINIEK

PÁROVANIE ZARIADENÍ
Kliknutím na tlačidlo "bluetooth" pripojte hodinky k
mobilnému telefónu.

Funkčné tlačidlo - jedno kliknutie - funkcia nástroja /
dlhé stlačenie - aktivácia, zmena modelu. Po
úspešnom spárovaní mobilného telefónu sa bude
synchrónne zaznamenávať a analyzovať vaša
prevádzka a spánok.

ZAČNITE POUŽÍVAŤ

Pred prvým použitím hodiniek by ste ich mali nabiť. Po
nabití sa hodinky automaticky spustia.
Tlačidlo ON - dlhým stlačením sa spustí
Tlačidlo OFF - dlhým stlačením sa hodinky vypnú.

PRVÉ POUŽITIE

Po pripojení hodiniek witch nájdite v aplikácii v telefóne v
rozhraní Me položku "Manage Wristband" (Spravovať
náramok). Keď telefón so systémom Android prvýkrát
vstúpi do položky "Spravovať pásmo", po jej otvorení by
sa malo zobraziť upozornenie. Po kliknutí na tlačidlo OK
by sa mala zobraziť vyskakovacia stránka s oznámením o
povolení Keď sa systém IOS prvýkrát pripojí k pásmu, mal
by vás automaticky požiadať o povolenie párovania, inak
pásmo nebude môcť prijímať oznámenia.

NASTAVENIA OZNÁMENÍ

Keď zdvihnete ruku, obrazovka sa rozsvieti, a keď ju
spustíte, obrazovka zhasne.

G-SENZOR

Na obrazovke hodiniek sa zobrazujú oznámenia zo
služieb Facebook, Skype, Whatsapp, WeChat, QQ a
textové správy. Po prečítaní správy môžete stlačením a
podržaním na 3 sekundy prejsť do hlavnej ponuky.

OZNÁMENIA

Pri prvom použití meracích funkcií by ste ich mali
kalibrovať. V aplikácii by ste mali kliknúť na tlačidlo
"Kalibrovať" a potom zmerať tlak na tlakomere. Potom by
ste mali do aplikácie zadať nameranú hodnotu.

KALIBRACE MĚŘENÍ

FUNCTION
srdcová frekvencia
krvný tlak
stopky

MIERKY

2.Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o vodotesné
hodinky):
Dávajte pozor na nasledujúce metódy, pretože zhoršujú
hydroizoláciu.
-Nenoste hodinky v sprche.

1. Nízka úroveň nabitia batérie: V prípade nízkej úrovne nabitia
batérie by ste mali zariadenie okamžite nabiť, aby ste ochránili
životnosť batérie.
2. Nabíjanie: Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.
3. Okolitá teplota nad 50 °C počas nabíjania môže viesť k
prehriatiu, deformácii a spáleniu zariadenia.

4. Neplavte, nepotápajte sa ani nepoužívajte zariadenia pod
vodou.
5.Zariadenie používa zabudovanú batériu a je zakázané ho
samostatne rozoberať.
6. V prípade prasknutia a vytečenia batérie zabráňte kontaktu
s očami a pokožkou.

1.Bezpečnosť:
- hodinky a remienok čistite mäkkou handričkou (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,
čo ovplyvňuje kontrolu srdcovej frekvencie.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Pred použitím si pozorne prečítajte celú príručku.
Odporúčame používať iba originálnu batériu, nabíjačku
a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou súpravy so
zariadením.
Výrobca alebo distribútor nezodpovedá za používanie
príslušenstva tretích strán.
(Funkcie zobrazené v tejto príručke sa môžu mierne líšiť
od modelu k modelu, keďže príručka je všeobecným
popisom inteligentných hodiniek, niektoré modely sa
môžu líšiť od štandardných).
Pred prvým použitím zariadenia ho musíte nabíjať aspoň
2 hodiny.
Pred začatím používania zariadenia si musíte stiahnuť a
nainštalovať aplikáciu a prijať všetky povolenia, inak
nebudú k dispozícii všetky funkcie.
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto
príručky.

1. Stiahnite si aplikáciu "WEARHEALTH".
 Na pripojenie pásky k mobilnému telefónu je potrebná

aplikácia. Pred stiahnutím aplikácie si prečítajte zmluvné
podmienky. Naskenujte kód QR a stiahnite si aplikáciu;
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