
Pred začatím používania by ste si mali
pozorne prečítať celý návod na použitie.
Odporúča sa používať iba originálnu batériu,
nabíjačku a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou
dodanej súpravy. 
so zariadením.
Výrobca a 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 odchyľovať od štandardu).
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
 ZA NÁKUP NÁŠHO 

PRODUKTU!SK
POKYNY NA NABÍJANIE

Hodinky nabíjajte pomocou príslušnej nabíjačky,
ktorá je súčasťou súpravy. Hodinky sa počas
nabíjania automaticky spustia.

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu SMART TIME
PRO, aby vaše hodinky mohli synchronizovať
údaje z aplikácie.  Aplikácia umožňuje nastaviť
ciele, analyzovať údaje a mnoho ďalšieho.
Aplikácia SMART TIME funguje so systémami
iOS 8.0 a Android 4.4. 

AKTIVÁCIA

FUNKCIE
1. Prepnite gombík
Na domovskej stránke hodiniek dlhým
stlačením otvorte rôzne ciferníky a potom
potiahnutím prstom vyberte požadovaný
ciferník.

2. Vysokorýchlostný kľúčový spínač
Posunutím voliča vstúpite do
vysokorýchlostného kľúčového rozhrania,
môžete nastaviť BT3.0, hlasitosť, jazyk, pozadie,
nastavenia, vibrácie, lumianans, gestá, tému,
budík, hodiny a režim lietadla.

3. Tepová frekvencia
Stlačením tlačidla nadol na domovskej stránke sa
rýchlo dostanete do rozhrania srdcovej frekvencie.
Alebo si môžete skontrolovať srdcovú frekvenciu v
ponuke -> Srdcová frekvencia.Noste hodinky
správnym spôsobom. Otvorte funkciu srdcovej
frekvencie na hodinkách a merajte ručne.

4.Športové režimy
Ak chcete vstúpiť do športového režimu, stačí
posunúť ciferník hodiniek doprava, môžete doň
vstúpiť aj z hlavnej ponuky -> Športový režim.
Inteligentné hodinky podporujú rôzne športy,
napríklad: beh v hale, beh vonku, cyklistiku,
horolezectvo, maratón a mnoho ďalších.

5.Pedometer
Potiahnutím prsta nahor môžete skontrolovať
počet krokov, srdcovú frekvenciu, kalórie a
vzdialenosť za aktuálny deň. Alebo môžete
skontrolovať srdcovú frekvenciu v hlavnom menu -
> krokomer.

6. Zvonenie
Športová verzia podporuje iba pripojenie
Bluetooth, namiesto pripojenia pomocou SIM
karty existujú dve verzie podpory telefonických
hovorov: : po úspešnom nadviazaní spojenia
Bluetooth 3.0 sa z hodiniek automaticky ozve
hlas alebo môžete prepnúť telefón na prijatie
hovoru alebo vytočenie čísla pomocou
nasledujúceho spôsobu

7. Monitor spánku
Hodinky monitorujú váš spánok, keď ich nosíte.
Po synchronizácii údajov o spánku s aplikáciou
môžete v aplikácii skontrolovať podrobnosti o
spánku.

8. Snímanie na diaľku
Táto funkcia umožňuje diaľkovo ovládať
mobilný fotoaparát a fotografovať

9. Sedavý spôsob života
Príliš dlhé sedenie nie je dobré pre vaše zdravie.
Na hodinkách alebo v aplikácii si môžete
nastaviť čas, ktorý vám pripomenie, že sa máte
pohnúť.

PARAMETRE
Dĺžka zápästia: 271 mm (vrátane ciferníka)
Šírka zápästia: 22 mm
Hmotnosť: 66 g 
Batéria: 320 mAh lítium polymérová
1,3-palcový displej
Ovládanie: dotykový displej
Bluetooth: 3.0 a 4.0
Vodotesnosť: IP67 (vodotesné, len počas
každodenných činností. Je vodotesný, keď prší alebo
si umyjete ruky. Nenoste ho pri umývaní auta, plávaní,
potápaní ani sprchovaní.

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

1.Ochrana:
-Hodinky opláchnite mäkkou handričkou,
aby ste ich a remienok udržali 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.

MIERKY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Záručný servis:
1. Pri bežnom používaní výrobkov, pokiaľ
výrobok nemá žiadne mechanické poškodenie
a nebol spôsobený nesprávnym používaním,24
mesiacov od dátumu nákupu, môžu
spotrebitelia využiť bezplatný záručný servis.
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, samočinne opravené
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

1.Nízka batéria
V prípade nízkej úrovne nabitia batérie by ste mali
zariadenie okamžite nabiť, aby ste ochránili životnosť
batérie.
2.Nabíjanie:
Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.
3.Ambientná teplota počas nabíjania vyššie 
50 stupňov C môže viesť k prehriatiu, deformácii a
spáleniu zariadenia.
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Uživatelský manuál 


