
Aplikaci lze nainstalovat dvěma způsoby:
1. V nabídce chytrých hodinek vyberte ikonu "Rychlá
odpověď" a pomocí aplikace pro skenování QR kódu
naskenujte kód z hodinek. Po rozpoznání kódu telefon
požádá o povolení k instalaci vyhrazeného softwaru.

      
     

Data zaznamenaná během dne budou ze zařízení
vymazána každý den v 00:00.

3. Monitor srdečního tepu.
Dlouhým stisknutím ikony na displeji aktivujete funkci
měření tepové frekvence.

Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod k použití.
Doporučujeme používat pouze originální baterii, nabíječku a
příslušenství dodávané se zařízením.
Výrobce ani distributor neodpovídají za použití příslušenství
třetích stran.
(Funkce uvedené v této příručce se mohou u jednotlivých
modelů mírně lišit, protože příručka je obecným popisem
chytrých hodinek, některé modely se mohou od standardu
lišit).
Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu této
příručky.

1. Stáhněte si aplikaci WearHealth
Chcete-li synchronizovat chytré hodinky s chytrým
telefonem, musíte nejprve nainstalovat aplikaci.

ÚVODNÍ STRÁNKA AKTIVACE 

Spusťte aplikaci, vyhledejte v seznamu dostupných zařízení,
vyberte chytré hodinky a připojte je k němu. 
Zapněte Bluetooth na smartphonu a chytrých hodinkách
(ujistěte se, že jsou obě zařízení viditelná pro externí
zařízení).

2. Krokoměr, počítadlo kalorií, ujetá vzdálenost.
Po zapnutí zařízení se automaticky aktivují funkce jako
krokoměr, počítadlo kalorií a ujetá vzdálenost. Data se
zobrazují v reálném čase.
Po postupném spárování zařízení s aplikací bluetooth se
sportovní funkce synchronizují v aktuálním čase. Data ze
zařízení budou odeslána do aplikace v chytrých
hodinkách za předpokladu, že je v obou zařízeních
aktivován Bluetooth.

1. Výběr tématu.
Dlouze stiskněte dotykové tlačítko v rozhraní pro výběr
motivu. Chcete-li zadat témata, krátce se dotkněte
obrazovky a měli byste vidět, co máte na výběr. Pokud se
rozhodnete pro určité téma, musíte si ho déle podržet. 

FUNKCE

2. Stáhnout z oficiálního obchodu Google Play. Za tímto
účelem se přihlaste do obchodu Google a vyhledejte aplikaci
"F Fit". Pak jej nainstalujte.

Před stažením aplikace zkontrolujte, jaký operační systém váš
smartphone používá.
Kompatibilní se systémy iOS od verze 9.0 a Android od verze
5.0

PROPOJENÍ ZAŘÍZENÍ

NASTAVENÍ NÁRAMKU

Zvedněte páčky tenkým nástrojem z příslušné strany a
dbejte na to, aby bez ohýbání jakýchkoli součástí.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, 
DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI NÁŠ

PRODUKT!

Poloha spony v sedle je zarovnána s drážkou na opačné
straně popruhu.

Před prvním použitím chytré hodinky nabijte.

Po dokončení párování a synchronizace jsou hodinky
připraveny k použití.

Síťovaný náramek je velmi dobrým řešením, protože
umožňuje, abyste si obvod náramku sami přizpůsobili
svému zápěstí.

Před prvním použitím chytré hodinky plně nabijte. Po
nabití se dotkněte displeje na 3 sekundy a zařízení se
zapne, tj. zobrazí se domovská obrazovka.

Stisknutím a podržením rozhraní pro měření tepové
frekvence nebo krátkým stisknutím tlačítka se vrátíte do
hlavní nabídky. Historie měření se zobrazuje na hlavním
rozhraní srdečního tepu.
Přístroj by se měl během monitorování srdeční frekvence
nosit pevně na zápěstí.

4. Monitorování spánku.
Výchozí doba, kdy zařízení monitoruje spánek, je od 22:00
do 8:00.

SPORTOVNÍ REŽIMY

Pokud nosíte spánkový přístroj, můžete si ráno zkontrolovat, jak
dlouho jste v noci spali.

- běh,
- chůze, 
- lezení, 
- cyklistika, 
- plavání, 
- stolní tenis

Chcete-li zahájit cvičení, podržte dotykové tlačítko, dokud
nezačne vibrovat. Při zahájení tréninku se zobrazí datum,
počet kroků a tepová frekvence.

STOPER
Stopky se spustí dlouhým stisknutím dotykového tlačítka na
rozhraní stopek. Jediným dotykem spustíte a zastavíte
časovač. 

FUNKCE PŘIPOMÍNEK
 OZNÁMENÍ

1. Zapnutím aplikace vám hodinky připomenou dříve
naplánovanou událost. Zobrazí začátek naplánované
události a odešle vám informaci o tom, kdy by měla skončit.

-Nenoste prosím hodinky ve sprše.
-Nenoste hodinky ve vyhřívaném bazénu, sauně nebo jiném
prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.
-Nenoste hodinky, pokud si myjete ruce nebo obličej nebo
provádíte úkony, při kterých používáte mýdlo nebo čisticí
prostředky.
-Po ponoření do moře smyjte z hodinek veškerou sůl nebo
nečistoty.

Displej: IPS 0,96"
Vodotěsnost: IP68

DŮLEŽITÉ INFORMACE

-dbejte na to, aby se čočka srdečního tepu na hodinkách
nacházela v blízkosti kůže.
-teplota kůže na zápěstí je vlivem počasí příliš nízká, což
ovlivňuje kontrolu srdečního tepu.

PARAMETRY

Nedodržení následujících pokynů může zkrátit životnost
baterie nebo vést k poškození zařízení, požáru, chemickým
popáleninám, úniku elektrolytu nebo zranění osob.
-Nevystavujte přístroj zdrojům tepla nebo místům s vysokou
teplotou.
-Nepoužívejte v extrémních prostředích
-Konzultujte s místním oddělením pro likvidaci odpadu v
souladu s místními předpisy.

BATERIE (VAROVÁNÍ)

ZÁRUKA
Záruční servis:
1. Při běžném používání výrobků, pokud výrobek není vadný
nelidským zásahem, od data nákupu, spotřebitelé využívají
bezplatný záruční servis, měsíců. 
2. jednu z následujících okolností, kdy spotřebitelé nemohou
uplatňovat práva a zájmy ze záruky:
A. poškození, které si způsobíte sami
B. po uplynutí záruční doby
C. nedodržení pokynů pro používání, údržbu a poškození
výrobku
D. bez povolení rozebírat, opravovat výrobky, ponořovat do
vody,

Tepová frekvence: optická tepová frekvence
Bluetooth: 4.0
Senzor

Rozhraní stopek se ukončí dlouhým stisknutím dotykového
tlačítka.

Dlouhým stisknutím dotykového tlačítka zastavíte pohyb a
zobrazíte aktuální tréninkové údaje, zatímco jediným
stisknutím sportovní režim vypnete.

2. Upozornění na příchozí hovory. 
Na domovské obrazovce se zobrazí číslo, ze kterého volání
přichází.
3. Oznámení sms.
4. Oznámení z aplikací sociálních sítí, jako jsou WeChat, QQ,
Facebook, Twitter atd.

 2.Poznámky k vodotěsnosti (i když se jedná o vodotěsné
hodinky):
 věnujte pozornost následujícím metodám, protože oslabují
vodotěsnost.

 
www.watchmark.cz
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1.Ochrana:
-čistěte hodinky měkkým hadříkem, aby byly hodinky a
pásek čisté (použijte čistou vodu nebo mořskou vodu).

Akcelerometr, analýza kroků, vyvolání režimu sezení,
vyvolání režimu spánku
Baterie: 120mAh
Systémová podpora: Android 5.0+, IOS 9.0+
Port: nabíjení

DÁMSKÉ SMARTWATCH
WKW10 

Návod k použit


