
6. Meranie krvného tlaku: Ak chcete vykonať meranie, z ponuky
hodiniek vyberte položku meranie bp. Pri meraní majte ruky v
rovine a hodinky musia tesne priliehať k vašej pokožke. Prijatá
norma pre systolický tlak je 120 mm Hg a pre diastolický tlak 80
mm Hg. Treba však mať na pamäti, že tlak sa počas dňa
neustále mení a mení sa aj s vekom. Čím je človek starší, tým je
tlak vyšší. Existujú aj ďalšie normy pre deti a osoby trpiace
chronickými ochoreniami.

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 súpravy dodanej 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 a nainštalovať
aplikáciu a prijať všetky oprávnenia, inak nebudú k
dispozícii všetky funkcie.
Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť obsah tejto
príručky.

8.Športová funkcia: Vyberte rozhranie športového režimu.Na
výber je mnoho športových režimov, napríklad: beh, chôdza,
cyklistika, stacionárny bicykel, joga, bedminton. Ak chcete
vybrať konkrétny športový režim, kliknite na ikonu vybraného
režimu. Počas športovania hodinky merajú parametre, ako je
čas, spálené kalórie a srdcová frekvencia. Ak chcete ukončiť
vybraný režim, stlačte bočné tlačidlo alebo posuňte obrazovku
doprava, aby ste prijali povolenie na ukončenie.

Tento výrobok využíva magnetické nabíjanie.
Pripojte nabíjačku k vstupu USB a k zadným nabíjacím
kontaktom zariadenia. Po pripojení sa nabíjanie spustí
automaticky a na obrazovke sa zobrazí ikona nabíjania. 
Úplné nabitie trvá zvyčajne 2 hodiny, pohotovostný režim
zariadenia až 25 dní, 4-7 dní v pracovnom režime. Počas
nabíjania hodinky nepoužívajte.
Poznámka: Nepripájajte magnetický nabíjací kábel k
žiadnym 2 kontaktom súčasne s vodivým materiálom,
pretože môže dôjsť ku skratu.

4.Krokomer: počíta počet krokov za jeden deň. Hodiny sa
vynulujú o polnoci.
5.Teplota tela. Test teploty by sa mal vykonať po 10 minútach
nosenia inteligentných hodiniek. Ak chcete merať teplotu v
ponuke inteligentných hodiniek, vyberte príslušnú ikonu.
Aplikáciu môžete nastaviť na meranie konštantnej teploty,
vyberte položku "Sledovanie teploty" a potom ju potvrďte.
Môžete tiež nastaviť čas monitorovania teploty (čas začiatku a
konca merania). Interval monitorovania znamená frekvenciu
meraní.

Po nainštalovaní aplikácie zapnite Bluetooth a aplikáciu v
telefóne. 
Prihláste sa. To sa dá urobiť viacerými spôsobmi, napr. cez
Google, Facebook, WeChat atď. Potom musíte zadať osobné
údaje, t. j. prezývku, pohlavie, dátum narodenia, výšku,
hmotnosť, denný cieľ krokov a potvrdiť povolenie.
Na karte "zariadenia" kliknite na "pridať zariadenie". Priložte
hodinky k telefónu a vyhľadajte ich. Potom kliknite na
požadovaný model v telefóne. Na inteligentných hodinkách
sa zobrazí výzva na prijatie párovania s telefónom.

Ak chcete vybrať číselník, podržte hlavnú obrazovku
približne 3 sekundy a potom krátko kliknite na dotykové
tlačidlo, čím prepnete číselník. Po vykonaní výberu
podržte dotykové tlačidlo približne 3 sekundy, aby ste
výber potvrdili.
Okrem toho si v aplikácii môžete vybrať z mnohých
číselníkov. 
Domovskú obrazovku môžete tiež prispôsobiť. Na výber
sú tapety, vzhľad ručičiek, v elektronických hodinách si
môžete vybrať farbu zobrazovaného času a na hlavnú
obrazovku je možné pridať ikony krokov, srdcového tepu,
spálených kalórií a prejdenej vzdialenosti.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME VÁM ZA
NÁKUP NÁŠHO PRODUKTU!

9.Monitorovanie spánku: Keď zaspíte, hodinky sa automaticky
prepnú na detekciu spánku. Inteligentné hodinky
zaznamenávajú údaje, ako sú: dĺžka a kvalita spánku počas
spánku, ako aj počet prebudení počas noci. Údaje sa odošlú
do aplikácie.

 3. Informácie o aktivite: rozšíriteľné z domovskej obrazovky
(potiahnutím prsta doľava) - počet krokov, prejdená
vzdialenosť, priemerná srdcová frekvencia a kalórie spálené
počas dňa. Údaje budú uložené v aplikácii. Počítadlo sa
vynuluje o 24:00.

Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu SMART
TIME PRO a vytvorte si hodinky  môžete
synchronizovať údaje z aplikácie. Aplikácia
umožňuje nastaviť ciele, analyzovať údaje a
mnoho ďalšieho.

 

Hodinky sa musia pred prvým použitím nabiť a
aktivovať.

PRVÉ POUŽITIE

CIFERNICKS

FUNKCEPOKYNY NA NABÍJANIE

APLIKÁCIE

7. Tepová frekvencia: pred spustením merania počkajte 2
sekundy. Meranie sa vykonáva skenovaním pokožky zeleným
optickým svetlom. Ak chcete zastaviť meranie 
potiahnite prstom doprava alebo doľava. Normy pre 
výsledky merania srdcovej frekvencie sú 60-90 úderov za
minútu. Profesionálni športovci môžu mať menej ako 60
úderov za minútu. Počas intenzívneho cvičenia však môžu byť
namerané hodnoty až 200 úderov za minútu.

1. Čas/Dátum: Synchronizuje dátum a čas z telefónu po
úspešnom pripojení inteligentných hodiniek k aplikácii.
2.Stavový riadok: možno ho rozšíriť z domovskej obrazovky
(potiahnutím prstom nadol). Zobrazí sa stav Bluetooth,
informácie o spotrebe energie, nastavenia jasu, ako aj
nastavenia, vibrácie a režim Nerušiť.

10. Fotoaparát: Táto funkcia umožňuje fotografovať na diaľku,
keď sú hodinky pripojené k telefónu.
11. Alarm: Možno nastaviť z aplikácie v telefóne
12. Nájdite svoj telefón.
13. Harmonogram: Môžete si nastaviť až 5 stretnutí (viditeľných
na hodinkách) s možnosťou pripomenutia stretnutia.
14. Zdravotná starostlivosť: Pripomienka menštruačného cyklu:
musí sa nastaviť z aplikácie.

15. Podsvietenie: môžete vybrať čas podsvietenia obrazovky (5
až 8 sekúnd). Kratšia batéria šetrí čas
16. Zapnutie obrazovky pohybom: Keď spustíte funkciu, zobrazí
sa v čase, ktorý určíme.
17. S\právy: (Potiahnite prstom doprava) Kliknutím na správu,
ktorá sa zobrazí na hodinkách, zobrazte jej obsah, posúvajte sa
nahor alebo nadol. Potiahnite prstom doprava, aby ste opustili
aplikáciu.
18. Tlačové správy: Stlačte "Devices", vyberte "push messages"
a začiarknite, aké oznámenia chcete dostávať.
19. Prichádzajúce hovory.
20. Nerušiť: Po aktivácii nebudete počas nastaveného
časového obdobia dostávať oznámenia (okrem alarmov). 
21. Obsadenie: Pomocou aplikácie môžete nastaviť, kedy sa
chcete presunúť. Ak chcete vykonať nastavenie, prejdite v
aplikácii na ikonu "Zariadenia" a vyberte položku "Obsadenosť".

Záručný servis:
1. Pri bežnom používaní výrobkov, pokiaľ výrobok nemá
mechanické poškodenie a nebol spôsobený nesprávnym
používaním, môžu spotrebitelia využiť bezplatný záručný
servis po 24 mesiacoch 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.

Prosím, nenoste hodinky v sprche.
-Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune alebo v
inom prostredí s vysokou teplotou/vlhkosťou.
-Nenoste 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.

ZÁRUKA
1.Low batérie:
V prípade nízkej úrovne nabitia batérie zariadenie okamžite
nabite, aby ste chránili životnosť batérie.

2. Nabíjanie:
Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.

3. Počas vyššie uvedeného nabíjania hodinky nepoužívajte.
50 stupňov Celzia môže viesť k prehriatiu, deformácii a
spáleniu zariadenia.

4. Neplavte, nepotápajte sa ani nepoužívajte zariadenie pod
vodou.

5. Zariadenie využíva vstavanú batériu a je zakázané ho
samostatne rozoberať.

6. V prípade prasknutia a vytečenia batérie zabráňte
kontaktu s očami a pokožkou.

1.Ochrana:
-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.
2. Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o vodotesné
hodinky):
Dávajte pozor na nasledujúce metódy, pretože zhoršujú
hydroizoláciu.www.watchmark.com
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SUBMIT
Nabíjanie sa vykonáva pomocou dodaného nabíjacieho
kábla. Po dokončení nabíjania sa hodinky automaticky
spustia.
Ak hodinky nepoužívate dlhšie ako mesiac, úplne ich
nabite a vypnite, aby sa zachovala správna kapacita batérie.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

MIERKY

V aplikácii na karte "Stav" sa nachádzajú údaje ako:

- Počet krokov prejdených počas dňa, počet spálených
kalórií a prejdená vzdialenosť.

- Merania srdcovej frekvencie počas dňa zobrazené v
grafe. Máme tiež informácie o maximálnej, priemernej a
minimálnej srdcovej frekvencii

- Výsledky merania krvného tlaku zobrazené v grafe

- Kvalita spánku zobrazená v grafe. Poskytuje celkový čas
spánku a presné údaje o kvalite spánku.

- Meranie telesnej teploty počas dňa.

DENNÉ MERANIA

POŽIADAVKY NA HARDVÉR

iOS 11.0 a novšie
Android 5.0 a novší
Podporované rozhranie 
Bluetooth 4.0
 

Android 5.0 +              iOS 11.0 +

SMARTWATCH 
WATCHMARK WR6

Návod na použitie

watchmark.com


