
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).
Před prvním použitím zařízení nabíjejte nejméně
2 hodiny.
Před použitím zařízení je nutné stáhnout a
nainstalovat aplikaci a přijmout všechna
oprávnění, jinak nebudou k dispozici všechny
funkce.
Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu
této příručky.

Chcete-li pásek zdraví nabít, vytáhněte proužek vedle
obrazovky, který odhalí port USB, a poté vložte špičku
do libovolného portu USB.
Zapnutí: podržte dotykové tlačítko déle stisknuté 
Vypnutí: přepněte obrazovku na stránku pro vypnutí
hodinek a podržte dotykové tlačítko déle stisknuté.

2.3 Chytré hodinky mohou automaticky monitorovat
váš večerní spánek, klepněte na obrazovku a
přepněte na obrazovku spánku, abyste zkontrolovali
kvalitu svého spánku. Po ruční aktivaci této funkce
mohou hodinky zjistit údaje z odpoledního spánku a
nestandardních hodin spánku (například práce v
noci). Data se odešlou do aplikace. Měření spánku je
možné mezi 22:00 a 8:00.

2.4 Měření tlaku: Chcete-li provést měření, vyhledejte v
nabídce hodinek možnost měření tlaku a měření se
spustí automaticky. Ruce byste měli mít položené
rovně na těle a hodinky musí být pevně přitisknuté ke
kůži. Přijatá norma pro systolický tlak je 120 mm Hg a
pro diastolický tlak 80 mm Hg . Je však třeba mít na
paměti, že krevní tlak během dne neustále kolísá a
mění se také s věkem. Čím je člověk starší, tím je tlak
vyšší. Existují také různé normy pro děti a osoby s
chronickými onemocněními.

2.5 Běh, sportovní režim: v nabídce hodinek najděte
stránku s nápisem "RUN" a podržením displeje spusťte
funkci. Pokud chcete měření ukončit nebo tuto funkci
opustit, dotkněte se obrazovky a procházejte
možnostmi. Podržením obrazovky volbu potvrďte.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME
 ZA NÁKUP NAŠEHO PRODUKTU!

Před prvním použitím hodinek je třeba je nabít a
aktivovat.

PRVNÍ POUŽITÍ 

FUNKCE

1.1 Musíte si stáhnout aplikaci "WoFit" pro telefony se
systémem iOS a aplikaci "morePro" pro systém
Android pomocí speciálního obchodu nebo QR
kódu.

POKYNY K NAKLÁDÁNÍ

APLIKACE

1.2 Po instalaci aplikace povolte v telefonu Bluetooth
a aplikaci. Potvrďte oznámení a další oprávnění, která
si vyžádá. Vytvořte si účet, ve svém profilu vyplňte
údaje, jako je jméno, věk, váha atd., a postupujte
podle pokynů aplikace.

1.3 K přepínání mezi funkcemi použijte dotykové
tlačítko v dolní části obrazovky.

2.1 Měření EKG: Chcete-li měřit, zadejte možnost
EKG dostupnou na chytrých hodinkách a podržením
obrazovky spusťte měření. Během měření držte
kovovou destičku na přední straně hodinek.
Elektrody hodinek musí být přiloženy ke kůži.
Výsledek je k dispozici v aplikaci. 

2.2 Zařízení dokáže automaticky detekovat některé
denní aktivity (počet kroků, vzdálenost, spálené
kalorie).

2.6 Čas a datum : zařízení synchronizuje datum a čas
z telefonu, jakmile jsou chytré hodinky úspěšně
připojeny k aplikaci.

2.7 Krokoměr: počítá počet kroků, které jste udělali
za jeden den. O půlnoci se hodiny vynulují.

2.8 Informace o činnosti: Údaje zobrazené na druhé
obrazovce - počet kroků, ujetá vzdálenost a počet
kalorií spálených během dne. Data se uloží do
aplikace. Počítadlo se vynuluje ve 24:00. 

2.9 Monitorování okysličení krve: V nabídce hodinek
vyberte možnost SpO2 okysličení krve. Po měření se
na displeji hodinek zobrazí výsledek. Norma je 94-99
%.

3.0  Stopky: Chcete-li na hodinkách aktivovat funkci
stopek, musíte ji povolit v aplikaci. Přejděte do
"nastavení", poté do "zařízení" a povolte možnost
"stopky".

3.1 Upozornění na hovor: když vám někdo volá na
mobilní telefon, zařízení vás na to upozorní
vibracemi, na hodinkách můžete hovor ztlumit.
Na hodinkách můžete hovor ztlumit nebo
odmítnout.

NOVINKY

Během měření EKG se ujistěte, že máte
hodinky na levé ruce, a přitom přidržujte prst na
kovové části hodinek vpředu.
Během měření EKG se ujistěte, že elektroda na
spodní straně hodinek těsně přiléhá ke kůži;
pokud nepřiléhá dostatečně těsně, navlhčete si
kůži vodou.
Během testu se nehýbejte a nemluvte
Při měření spánku dbejte na to, aby hodinky
přiléhaly k vaší pokožce. 
Pokud je signál okysličení příliš slabý, vyjměte
hodinky a přiložte prst na senzor na spodní
straně hodinek.
Tento přístroj není zdravotnickým prostředkem,
měření jsou pouze orientační.
Senzor používaný k měření spánku je založen
na akceleraci, takže za spánek lze považovat i
klidné ležení.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Záruční servis:
1. Při běžném používání výrobků, pokud výrobek
nemá mechanické poškození a není způsoben
nesprávným používáním, 24 měsíců od data
nákupu mohou spotřebitelé využít bezplatný
záruční servis.
2. Spotřebitelé nemohou uplatnit záruku, pokud:
A. škodu si způsobili sami,
B. uplynula záruční doba,
C. nepoužívali výrobek v souladu s návodem k
použití a údržbě,
D. rozebrali, opravili nebo se ponořili do vody.

ZÁRUKA

-Nenoste prosím hodinky ve sprše.
-Nenoste hodinky v izolovaném bazénu, sauně nebo
jiném prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.
-Nenoste hodinky při mytí rukou nebo obličeje, při
práci, při které používáte mýdlo nebo čisticí
prostředky.
-Po ponoření do moře omyjte z hodinek veškerou sůl
nebo nečistoty.

1.Nízká úroveň nabití baterie:
Pokud je úroveň nabití baterie nízká, okamžitě
zařízení nabijte, abyste ochránili životnost baterie.

2.Nabíjení:
Během nabíjení hodinky nepoužívejte.

3.Ambientní teplota během nabíjení nad 
50 stupňů C může vést k přehřátí, deformaci a
popálení zařízení.

4.Neplavte, nepotápějte se a nepoužívejte zařízení
pod vodou.

5.Přístroj používá vestavěnou baterii a je zakázáno ji
samostatně rozebírat.

6.V případě prasknutí a vytečení baterie se vyvarujte
kontaktu s očima a pokožkou.

1.Bezpečnostní:
-čistěte hodinky měkkým hadříkem, aby se hodinky a
řemínek nezničily. 
(použijte čistou nebo mořskou vodu)
-ujistěte se, že je čočka srdečního tepu na hodinkách
blízko vaší kůže.
-teplota kůže na zápěstí je vlivem počasí příliš nízká,
což ovlivňuje kontrolu srdečního tepu.

2.Poznámky k vodotěsnosti (i když se jedná o
vodotěsné hodinky):
věnujte pozornost následujícím metodám, protože
oslabují vodotěsnost.1. Změna vzhledu štítu: otevřete aplikaci, přejděte do

nastavení "nastavení" -> "zařízení". -> "styly obličeje" a
nastavte obličej.
2. Nastavte si denní cíl kroků: přejděte do nastavení ->
"nastavení" -> "cíle" a nastavte si cíle.
3. Obnovení továrního nastavení zařízení: přejděte do
nastavení -> "nastavení" a klikněte na "vymazat data
zařízení". 
4. Nepřetržité měření pulsu: přejděte do "nastavení",
poté do "nastavení přepínače" a vyberte "Automatická
detekce HR".

www.watchmark.cz
ul. Paprotna 7

Wrocław
POLAND

DŮLEŽITÉ INFORMACEBEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

FUNKCE DOSTUPNÉ V APLIKACI

POŽADAVKY NA HARDWARE

iOS 9.0 a vyšší
Android 4.4 a novější
Podpora Bluetooth 4.0

3.2 Upozornění na zprávy: Když do telefonu přijde
nová zpráva , zařízení zavibruje.
POZNÁMKA: 
Aby na hodinky přicházela oznámení o zprávách a
hovorech, musí být spojení s telefonem v pořádku. 
Chcete-li, aby na hodinky přicházela oznámení o
zprávách a hovorech, musíte tuto možnost povolit v
nastavení aplikace .
Přejděte do aplikace "nastavení" a klikněte na "zařízení"
-> "oznámení". -> "oznámení" a vyberte aplikace, ze
kterých chcete dostávat oznámení.
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KARDIOWATCH WV19

Návod k obsluze
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