
Před zahájením používání byste si měli pečlivě přečíst celou
příručku s návodem k použití. Doporučuje se používat pouze
originální baterii, nabíječku a příslušenství, které jsou součástí
přijaté sady se zařízením.
Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za používání
příslušenství třetích stran.
(Funkce uvedené v této příručce se mohou mezi modely mírně
lišit, protože příručka je obecným popisem chytrých hodinek,
některé modely se mohou odchylovat od standardu).
Před prvním použitím zařízení by mělo být nabíjeno nejméně 2
hodiny.
Než začnete zařízení používat, musíte si stáhnout aplikaci,
nainstalovat aplikaci a přijmout všechna oprávnění, 
v opačném případě nebudou k dispozici všechny funkce.
Společnost si vyhrazuje právo změnit obsah této příručky.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJI
 PRO NÁKUP NAŠEHO PRODUKTU!CZ

POKYNY K NABÍJENÍ
Nabijte hodinky pomocí příslušné nabíječky, která je součástí sady.
Během nabíjení se hodinky automaticky spustí.

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci SMART TIME PRO, aby vaše
hodinky mohly synchronizovat data z aplikace.  Aplikace umožňuje
nastavit cíle, analyzovat data a mnoho dalšího.
Aplikace SMART TIME pracuje s iOS 8.0 a Android 4.4. 

AKTIVACE

FUNKCE
1. Přepněte knoflík
Na domovské stránce hodinek dlouhým stisknutím otevřete různé
číselníky a pak můžete přejetím prstem vybrat, co chcete.
2. Vysokorychlostní klíčový spínač
Posunutím číselníku pro vstup do rozhraní rychlého klíče můžete
nastavit BT3.0, hlasitost, jazyk, pozadí, nastavení, vibrace, lumianans,
gesto, téma, budík, hodiny a režim letadla.
3. Srdeční frekvence
Stisknutím tlačítka dolů na domovské stránce se rychle dostanete
na rozhraní srdečního tepu. Nebo můžete zkontrolovat svůj srdeční
tep z nabídky -> Srdeční tep.Noste hodinky správným způsobem.
Otevřete funkci srdečního tepu na hodinkách, změřte ručně.
4. Sportovní režimy
Chcete-li vstoupit do sportovního režimu, stačí posunout ciferník
hodin doprava, můžete jej také zadat z hlavního menu -> režim
Sport. Chytré hodinky podporují různé sporty, jako jsou: běh uvnitř,
běh venku, jízda na kole, horolezectví, maraton a mnoho dalších

.

6. Zvonění
sportovní verze podporuje pouze připojení Bluetooth, namísto
těch, které používají SIM kartu, existují dvě verze podpory
telefonních hovorů: : po úspěšném navázání připojení Bluetooth
3.0 se hlas automaticky ozve z hodinek nebo můžete telefon
přepnout na příjem nebo vytáčení pomocí následující metody
7. Monitor spánku
Hodinky budou sledovat váš spánek, když je nosíte. Podrobnosti
o spánku můžete zkontrolovat v aplikaci po synchronizaci dat
spánku do aplikace.
8. Vzdálené zachycení
Tato funkce umožňuje dálkově ovládat mobilní fotoaparát a
pořizovat fotografie
9. Sedavý životní styl
Sedět příliš dlouho není dobré pro vaše zdraví. Čas v hodinkách
nebo aplikaci můžete nastavit tak, aby vám připomínal pohyb

PARAMETRY
Délka zápěstí: 271 mm (včetně ciferníku)
Šířka zápěstí: 22 mm
Hmotnost: 66 g 
Baterie: 320 mAh Lithium Polymer
1,3 palcový displej
Ovládání: dotyková obrazovka

4.Prosím, neplavte, nepotápějte ani nepoužívejte zařízení pod
vodou.
5.Zařízení používá vestavěnou baterii a je zakázáno jej samostatně
rozebírat.
6.In případě rozbití a úniku baterie se vyhněte kontaktu s očima a
kůží.

1.Ochrana:
-Opláchněte hodinky měkkým hadříkem, aby byly hodinky a páska
čisté. (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.

OPATŘENÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Záruční servis:
1. Při běžném používání výrobků, pokud výrobek nemá mechanické
poškození a nebylo způsobeno nesprávným používáním,24
měsíců od data nákupu mohou spotřebitelé využít bezplatný
záruční servis.
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

1.Vybitá baterie:
V případě nízké úrovně nabití baterie byste měli zařízení okamžitě
nabít, abyste ochránili životnost baterie.
2.Nabíjení:
Během nabíjení hodinky nepoužívejte.
3.Okolní teplota při nabíjení výše 
50 stupňů C může vést k přehřátí, deformaci a spálení zařízení.

SMARTWATCH
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 Uživatelský manuál 

5.Krokoměr
Přejeďte prstem po straně domu nahoru, můžete zkontrolovat krok,
srdeční frekvenci, kalorie a vzdálenost aktuálního dne. Nebo můžete
zkontrolovat srdeční frekvenci z hlavního menu -> krokoměru.

Bluetooth: 3.0 a 4.0
Vodotěsný: IP67 (vodotěsný, pouze při každodenních činnostech.
Je vodotěsný, když prší nebo si umyjete ruce. Nenoste ji při mytí aut,
plavání, potápění nebo sprchování.

2.Vodotěsné poznámky (i když se jedná o vodotěsné hodinky):
je třeba poznamenat následující metody, protože oslabují
vodotěsnost.
-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.


