
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 a
nainstalovat aplikaci a přijmout všechny autorizace, jinak
nebudou k dispozici všechny funkce.
Společnost si vyhrazuje právo změnit obsah této příručky

8.Sportovní funkce: Vyberte rozhraní sportovního režimu.
Existuje mnoho sportovních režimů, ze kterých si můžete
vybrat, například: běh, chůze, jízda na kole, stacionární kolo,
jóga, badminton. Chcete-li vybrat konkrétní sportovní režim,
klikněte na ikonu vybraného režimu. Během sportu hodinky
měří parametry, jako je čas, spálené kalorie a srdeční
frekvence. Chcete-li vybraný režim ukončit, stiskněte boční
tlačítko nebo přesuňte obrazovku doprava a přijměte
oprávnění k ukončení.

Tento produkt používá magnetické nabíjení.
Připojte nabíječku ke vstupu USB a k zadním nabíjecím
kontaktům zařízení. Po připojení se nabíjení spustí
automaticky a na obrazovce se zobrazí ikona nabíjení. 
Plné nabití obvykle trvá 2 hodiny, pohotovostní doba zařízení
až 25 dní, 4-7 dní v pracovním režimu. Během nabíjení
hodinky nepoužívejte.
Upozornění: Nepřipojujte magnetický nabíjecí kabel k
žádným 2 kontaktům současně s vodivým materiálem,
protože by to mohlo způsobit zkrat.

4.Krokoměr: počítá počet kroků provedených za jeden den.
Hodiny se resetují o půlnoci.
5.Tělesná teplota: Aby bylo měření co nejpřesnější, musí
spodní část hodinek přesně přilnout k pokožce. Teplotní test
by měl být proveden po 10 minutách nošení chytrých
hodinek. Chcete-li změřit teplotu v nabídce chytrých hodinek,
vyberte příslušnou ikonu. V aplikaci můžete nastavit měření
konstantní teploty, vybrat "Monitorování teploty" a poté
potvrdit. Můžete také nastavit čas sledování teploty (počáteční
a koncový čas měření). Intervalem monitorování se rozumí
četnost měření.

Po instalaci aplikace zapněte Bluetooth a aplikaci v telefonu. 

Přihlásit se. To lze provést několika způsoby, např. přes
Google, Facebook, WeChat atd. Poté musíte poskytnout
osobní údaje, tj. přezdívku, pohlaví, datum narození, výšku,
hmotnost, denní cíl kroků a potvrdit povolení.

Na kartě "zařízení" klikněte na "přidat zařízení". Podržte
hodinky blízko telefonu a vyhledejte je. Poté klikněte na
požadovaný model v telefonu. Na chytrých hodinkách
budete vyzváni k přijetí párování s telefonem.

Chcete-li vybrat číselník, podržte hlavní obrazovku asi 3 sekundy a
poté krátkým kliknutím na dotykové tlačítko přepneme číselníky.
Po provedení výběru podržíme dotykové tlačítko po dobu asi 3
sekund, abychom výběr potvrdili.
Kromě toho je v aplikaci na výběr mnoho číselníků. 
Domovskou obrazovku si také můžete přizpůsobit. K dispozici
jsou tapety na výběr, vzhled ručiček, v elektronických hodinách je
možné zvolit barvu zobrazeného času a je možné přidat ikonu
kroků, srdeční frekvence, spálených kalorií a vzdálenosti ujeté na
hlavní obrazovku.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME, ŽE 
JSTE SI ZAKOUPILI NÁŠ PRODUKT!

 3.Informace o aktivitě: Rozšiřitelné z domovské obrazovky
(přejetím prstem doleva) - počet kroků, ujetá vzdálenost,
průměrná srdeční frekvence a množství kalorií spálených
během dne. Data budou uložena v aplikaci. Počítadlo bude
resetováno ve 24:00.

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci
SMART TIME PRO a vytvořte si
hodinky může synchronizovat data z
aplikace. Aplikace umožňuje nastavit
cíle, analyzovat data a mnoho dalšího.

 
 

Před prvním použitím je třeba hodinky nabít a aktivovat.

PRVNÍ POUŽITÍ

CIFERNÍKY

FUNKCEPOKYNY K NABÍJENÍ

APLIKACE

6. Měření krevního tlaku: Chcete-li provést měření, vyberte
měření tlaku bp z nabídky hodinek. Při měření držte ruce
ploché a hodinky musí těsně přiléhat k pokožce. Přijatá norma
pro systolický tlak je 120 mm Hg, zatímco pro diastolický tlak
80 mm Hg. Je však třeba mít na paměti, že tlak se během dne
neustále mění a také se mění s věkem. Čím starší je člověk, tím
vyšší je tlak. Další normy jsou také pro děti a osoby trpící
chronickými nemocemi
7. Srdeční frekvence: Počkejte 2 sekundy, než se měření spustí.
Měření se provádí skenováním kůže zeleným optickým
světlem. Pokud chcete měření zastavit 
přejeďte prstem doprava nebo doleva. Normy pro 
výsledky měření srdeční frekvence jsou 60-90 úderů za
minutu. Profesionální sportovci mohou mít méně než 60 úderů
za minutu. Během intenzivního cvičení však může být měření
až 200 úderů za minutu.

1.Čas/datum: Synchronizuje datum, čas z telefonu po
úspěšném připojení chytrých hodinek k aplikaci.

2.Stavový řádek: Lze rozbalit z domovské obrazovky (přejeďte
prstem dolů). Zobrazí se stav Bluetooth, informace o spotřebě
energie, nastavení jasu a také nastavení, vibrace a režim Nerušit.

9.Monitorování spánku: Když usnete, hodinky se automaticky
přepnou na detekci spánku. Chytré hodinky během spánku
zaznamenávají takové údaje, jako jsou: délka spánku a kvalita
spánku, stejně jako počet probuzení během noci. Data jsou
odeslána do aplikace.
10. Fotoaparát: Tato funkce umožňuje pořizovat vzdálené
fotografie, když jsou hodinky připojeny k telefonu.
11. Alarm: Můžete nastavit z aplikace v telefonu
12. Najděte svůj telefon: Po stisknutí se v telefonu rozezní budík.
13. Plán: Můžete nastavit až 5 schůzek (viditelných na
hodinkách) s možností připomenout vám setkání.
14. Zdravotní péče: Připomenutí menstruačního cyklu: musí
být nastaveno z aplikace.
15. Podsvícení: Můžete vybrat dobu podsvícení obrazovky (5
až 8 sekund). Kratší baterie šetří čas

Záruční servis:
1. Při běžném používání produktů, pokud produkt nemá
mechanické poškození a nebyl způsoben nesprávným
používáním, mohou spotřebitelé po 24 měsících 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.

Prosím, nenoste hodinky ve sprchovém koutě.
-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.

ZÁRUKA

1.Nízký stav baterie:
V případě nízké úrovně nabití baterie okamžitě nabijte
zařízení, abyste ochránili životnost baterie.
2. Nabíjení:
Během nabíjení hodinky nepoužívejte.
3. Okolní teplota při nabíjení výše
50 stupňů Celsia může vést k přehřátí, deformaci a spálení
zařízení.
4. Prosím, 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.Ochrana:
-Očistěte hodinky měkkým hadříkem, aby hodinky a řemínek
zůstaly čisté (použijte čistou vodu nebo mořskou vodu)
- ujistěte se, že čočka pro měření srdeční frekvence na
hodinkách je blízko vaší pokožky
- teplota kůže na zápěstí je příliš nízká vlivem počasí, což
ovlivní kontrolu srdečního tepu.
2. Poznámky k voděodolnosti (i když se jedná o vodotěsné
hodinky):
věnujte pozornost následujícím metodám, protože zhoršují
hydroizolaci.
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NAKLÁDKA
Nabíjení se provádí pomocí přiloženého nabíjecího kabelu. Po
dokončení nabíjení se hodinky automaticky spustí.
Pokud hodinky nepoužíváte déle než měsíc, plně je nabijte a
vypněte, aby byla zachována správná kapacita baterie.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

V aplikaci na záložce "Stav" jsou údaje jako:
- Počet kroků ušlých během dne, počet spálených kalorií a ušlou
vzdálenost
- Měření srdeční frekvence během dne zobrazená v grafu. Máme
také informace o maximální, průměrné a minimální tepové
frekvenci
- Výsledky měření krevního tlaku zobrazené v grafu
- Kvalita spánku zobrazená v grafu. Poskytuje celkovou dobu
spánku a přesné údaje o kvalitě spánku.
- Měření tělesné teploty během dne.

DENNÍ MĚŘENÍ

HARDWAROVÉ POŽADAVKY

iOS 11.0 a vyšší
Android 5.0 a vyšší
Podporováno Bluetooth 4.0
 

Android 5.0 +              iOS 11.0 +

SMARTWATCH 
WATCHMARK WR6

Návod k použit

www.watchmark.cz

16. Zapněte obrazovku pohybem: Když spustíte funkci, projeví
se v čase, který určíme.
17. Zprávy: (Přejeďte prstem doprava) Kliknutím na zprávu, která
se zobrazí na hodinkách, zobrazíte jejich obsah, posuňte se
nahoru nebo dolů. Přejetím prstem doprava ukončete.
18. Push zprávy: Stiskněte "Zařízení", vyberte "push zprávy",
zaškrtněte, jaká oznámení chcete přijímat.
19. Příchozí hovory: Stiskněte "Zařízení", vyberte "Příchozí hovor",
poté zrušte zaškrtnutí políčka "Zapnuto" pro příjem oznámení o
volání do hodinek" a "Potvrdit"
20. Nerušit: Po aktivaci nebudete během nastaveného
časového období dostávat oznámení (s výjimkou alarmu). 
21. Obsazenost: Pomocí aplikace můžete nastavit, kdy se
chcete přestěhovat. Chcete-li provést nastavení, přejděte na
ikonu "Zařízení" v aplikaci a vyberte "Akvizitivnost".


