
Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na
použitie. Odporúčame používať iba originálnu batériu,
nabíjačku a príslušenstvo dodané so zariadením.
Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za
používanie príslušenstva tretích strán.
(Funkcie uvedené v tejto príručke sa môžu v
jednotlivých modeloch mierne líšiť, keďže príručka je
všeobecným opisom inteligentných hodiniek, niektoré
modely sa môžu od štandardných líšiť).
Pred prvým použitím zariadenie nabíjajte aspoň 2
hodiny.
Pred použitím zariadenia si musíte stiahnuť a
nainštalovať aplikáciu a prijať všetky povolenia, inak
nebudú k dispozícii všetky funkcie.
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu
tejto príručky.

Ak chcete nabiť lištu zdravia, potiahnite za pásik vedľa
obrazovky, aby ste odhalili port USB, a potom vložte
koncovku do ľubovoľného portu USB.
Zapnutie: podržte dotykové tlačidlo dlhšie stlačené. 
Vypnutie: Prepnite obrazovku na stránku vypnutia
hodiniek a podržte dlhšie stlačené dotykové tlačidlo.

2.4 Meranie tlaku: Ak chcete vykonať meranie,
vyhľadajte v ponuke hodiniek položku meranie tlaku a
meranie sa spustí automaticky. Ruky by mali ležať
rovno na tele a hodinky musia byť pevne pritlačené k
vašej pokožke. Prijatá norma pre systolický tlak je 120
mm Hg a pre diastolický tlak 80 mm Hg . Treba si však
uvedomiť, že krvný tlak počas dňa neustále kolíše a
mení sa aj s vekom. Čím je človek starší, tým je tlak
vyšší. Existujú aj rôzne normy pre deti a osoby s
chronickými ochoreniami.

2.5 Beh, športový režim: V ponuke hodiniek nájdite
stránku s nápisom "RUN" a podržaním displeja spustite
funkciu. Ak chcete ukončiť meranie alebo ukončiť
funkciu, dotknite sa obrazovky a prechádzajte cez
možnosti. Podržaním obrazovky potvrďte výber.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME VÁM 
ZA NÁKUP NÁŠHO PRODUKTU!

Pred prvým použitím hodiniek je potrebné ich nabiť a
aktivovať.

PRVÉ POUŽITIE 

FUNKCIE

1.1 Musíte si stiahnuť aplikáciu "WoFit" pre telefóny s
iOS a aplikáciu "morePro" pre Android pomocou
špeciálneho obchodu alebo QR kódu.

POKYNY NA LIKVIDÁCIU

APLIKÁCIE

1.2 Po nainštalovaní aplikácie povoľte v telefóne
funkciu Bluetooth a aplikáciu. Potvrďte oznámenie a
ďalšie povolenia, ktoré požaduje.  Vytvorte si účet,
vyplňte svoj profil s údajmi, ako je meno, vek, hmotnosť
atď., a postupujte podľa pokynov aplikácie.
1.3 Na prepínanie medzi funkciami použite dotykové
tlačidlo v spodnej časti obrazovky.

2.3 Inteligentné hodinky môžu automaticky
monitorovať váš večerný spánok, ťuknite na obrazovku
a prepnite na obrazovku spánku, aby ste skontrolovali
kvalitu spánku. Po manuálnej aktivácii tejto funkcie
môžu hodinky zisťovať údaje z popoludňajšieho
spánku a neštandardných hodín spánku (napríklad pri
práci v noci). Údaje sa odošlú do aplikácie. Meranie
spánku je možné medzi 22:00 a 8:00.

2.6 Čas a dátum : Zariadenie synchronizuje dátum a čas
z telefónu po úspešnom pripojení inteligentných
hodiniek k aplikácii.

2.7 Krokomer: počíta počet krokov, ktoré ste urobili za
jeden deň. O polnoci sa hodiny vynulujú.

2.8 Informácie o aktivite: údaje zobrazené na druhej
obrazovke - počet krokov, prejdená vzdialenosť a počet
kalórií spálených počas dňa. Údaje sú uložené v
aplikácii. Počítadlo sa vynuluje o 24:00. 

2.9 Monitorovanie okysličenia krvi. Po meraní sa
výsledok zobrazí na displeji hodiniek. Norma je 94-99 %.

2.8 Stopky. Prejdite do "nastavení", potom do "zariadení"
a povoľte možnosť "stopky".

2.1 Meranie EKG: Ak chcete merať, zadajte možnosť
EKG dostupnú na inteligentných hodinkách a
podržaním obrazovky spustite meranie. Počas merania
držte kovovú doštičku na prednej strane hodiniek.
Elektródy hodiniek musia byť pripevnené na koži.
Výsledok je k dispozícii v aplikácii. 

2.2 Zariadenie dokáže automaticky zistiť niektoré
denné aktivity (počet krokov, vzdialenosť, spálené
kalórie).

Počas merania EKG dbajte na to, aby ste mali
hodinky nasadené na ľavej ruke, pričom prst držte
na kovovej časti hodiniek vpredu.
Počas merania EKG sa uistite, že elektróda na
spodnej strane hodiniek dobre prilieha k vašej
pokožke; ak neprilieha dostatočne dobre,
navlhčite si pokožku vodou.
Počas testu sa nehýbte ani nehovorte
Pri meraní spánku sa uistite, že sú hodinky blízko
vašej pokožky. 
Ak je signál okysličenia príliš slabý, vyberte
hodinky a priložte prst na snímač na spodnej
strane hodiniek.
Toto zariadenie nie je zdravotnícka pomôcka,
merania sú len orientačné.
Senzor používaný na meranie spánku je založený
na zrýchlení, takže ležanie v pokoji možno
považovať za spánok.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Záručný servis:
1. Počas bežného používania výrobkov za
predpokladu, že výrobok nemá mechanické
poškodenie a nie je spôsobený nesprávnym
používaním, 24 mesiacov od dátumu nákupu môžu
spotrebitelia využiť bezplatný záručný servis.
2. Spotrebitelia nemôžu uplatniť záruku, ak:
A. škodu si spôsobili sami,
B. uplynula záručná doba,
C. nepoužívali výrobok v súlade s návodom na použitie
a údržbu,
D. rozobraté, opravené alebo ponorené do vody.

ZÁRUKA

-Prosím, nenoste hodinky v sprche.
-Nenoste hodinky v izolovanom bazéne, saune alebo v inom
prostredí s vysokou teplotou a vlhkosťou.
-Nenoste hodinky, keď si umývate ruky alebo tvár, alebo keď
pracujete s mydlom alebo čistiacimi prostriedkami.
-Po ponorení do mora umyte z hodiniek všetku soľ alebo
nečistoty.

1.Nízka úroveň nabitia batérie:
Ak je úroveň nabitia batérie nízka, zariadenie okamžite
nabite, aby ste chránili životnosť batérie.
2.Charging:
Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.
3.Ambientná teplota počas nabíjania vyššie 
50 stupňov C môže viesť k prehriatiu, deformácii a
popáleniu zariadenia.
4. Neplavte, nepotápajte sa ani nepoužívajte zariadenie
pod vodou.
5.Zariadenie používa zabudovanú batériu a je zakázané
ju samostatne demontovať.
6. V prípade prasknutia a vytečenia batérie zabráňte
kontaktu s očami a pokožkou.

3.1 Upozornenia na hovory: Keď vám niekto zavolá na
mobilný telefón, zariadenie vás upozorní vibráciami a
hovor môžete na hodinkách stlmiť. Hovor môžete na
hodinkách stlmiť alebo odmietnuť.
3.2 Upozornenia na správy: Keď do telefónu príde nová
správa , zariadenie zavibruje.
POZNÁMKA: 
Pripojenie k telefónu musí byť dobré, aby sa do
hodiniek dostali upozornenia na správy a hovory. 
Ak chcete, aby hodinky prijímali upozornenia na správy
a hovory, musíte túto možnosť povoliť v nastaveniach
aplikácie.
Prejdite do aplikácie "nastavenia" a kliknite na
"zariadenia" -> "oznámenia" -> "oznámenia" a vyberte
aplikácie, z ktorých chcete dostávať oznámenia.

1.Bezpečnosť:
-čistite hodinky mäkkou handričkou, aby ste zabránili
zničeniu hodiniek a remienka. 
(použite čistú 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 oslabujú
vodotesnosť.

1. Zmeňte vzhľad štítu: otvorte aplikáciu, prejdite do
"nastavení" -> "zariadenia" -> "štýly tváre" a nastavte tvár.

2. Nastavte si denný cieľ krokov: prejdite do nastavení -
> "nastavenia" -> "ciele" a nastavte si ciele.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

MIERKY

NOVINKY

FUNKCIE DOSTUPNÉ V APLIKÁCII

POŽIADAVKY NA HARDVÉR

iOS 9.0 a novší
Android 4.4 a novší
Podpora Bluetooth 4.0

3. Obnovenie výrobných nastavení zariadenia: Prejdite do
nastavení -> "nastavenia" a kliknite na "vymazať údaje
zariadenia". 

4. Nepretržité meranie srdcovej frekvencie: prejdite na
"settings" (nastavenia), potom na "switch settings"
(prepnúť nastavenia) a vyberte "Automatic HR detection"
(automatická detekcia srdcovej frekvencie).
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