CHYTRÉ HODINKY W34

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Chytré hodinky spájejí nejmodernější dotykovou technologii s funkionalitou vašeho chytrého telefonu.
Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod k použití který uschovejte pro další možnou potřebu.

BALENÍ OBSAHUJE
1x chytré hodinky w34
1x USB kabel
1x uživatelská příručka
1x roční záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
-

název produktu: Elegance smartwatch w34
opis: Smartwatch
výkon: možné opakované dobíjení baterie
barva: černá, bílá
rozlišení : 240x240 pixelů
životní doba baterie: 3-5 dní
jazyk: anglický, francouzský, španělský, polský, portugalský, itallsky, německý, český,
turecký, řecký, bahasa melayu, bahasa indonesia, holandský, tieng viet, ruský
Bluetooth: 4.0
systém: Android 4.4 & above; iOS8.0 & above
země původu: Zheijiang, Kitajska
SIM karta: ne
voděodolnost: ano (není určená pro plavání či potápění, hodinky můžete mít na rukou u
umývání rukou...)
velikost diplaye: 44x38x10,7 mm
baterie: 210mAh
materiál pásku: TPDIV
materiál těla hodinek: aluminium
dovozce: PJU d.o.o.

HLAVNÍ FUNKCE
-

Bluetooth,
pedometer,
monitor spánku (zapne se automaticky každý den mezi 21:00 in 9:00),
meření srdečního tepu,
EKG,
upozornění pro dlouhé sezení,
ovládání gesty,
různé pozadí dipleje,
hodinky,
zvuk,
hlasitost,
alarm,
stopky,
ekonomický režim baterie,
anti-lost funkce (umožňuje lokaci hodinek, pokuď jsou v dosahu Bluetooth),
prenos dat,
příjem/odmítnutí telefonického hovoru,
čtení zpráv,
pouštění hudby.

TELEFONOVÁNÍ:
-

hovory: Bluetooth volání, mluvíte přes hodinky
adresář: uloží všechny kontakty z telefonu(do 400 kontaktů)
historie hovorů: shrani vso zgodovino klicev iz telefona
SMS: do telefonu uloží všechny zprávy (zatím bez podpory pro IOS telefony)

BLUETOOTH
Jednoduše vyhledejte zařízení, které chcete spojit nebo odpojit.
PEDOMETER
-

Kontrolujte počet kroků, které denně uděláte, spotřebu kalorií. Každý den v 00:00 se údaje
uloží a resetují.
Prstem přejděte nahoru a dolů; status on/off, historie (history) aktivity se v hodinkách ukládají
po dobu 7 dnů, nastavte si denní cíl počtu kroků (goal). Pro přesnější údaje zadejte svůj věk,
výšku, váhu a pod.

MONITORING SPÁNKU
-

Chytré hodinky automaticky zapnou monitoring spánku každý den ve 21:00 který běží do
09:00. Monitoruje čas a kvalitu spánku.
Prstem přejděte nahoru a dolů; status, on/off, historie (history), informace o hlubokém a
lehkém spánku.

MĚŘENÍ SRDEČNÍHO TEPU
-

Hodinky nenoste příliš utáhnuté ani povolené. Nejlepší pozice hodinek: displej se nachází na
horní části zápěstí.
Po 20 vteřinách měření hodinky ukáží reálný rytmus bití srdce.
Přejděte prstem po dipleji pro historii (history), způsob jednoho měření a režim tálého měření,
nastavení.
Všeobecný údaj o ormálním srdečním tepu je 60-90 úderů/min v klidu.

SEZENÍ
U příliš dlouhého sezení vás hodinky upozorní, aby jste se rozhýbali.
OVLÁDÁNÍ GESTY
Podporuje hovory, alarm a budící systém, zastavíte ho zvednutím ruky. Pro přijětí hovoru zatřeste
rukou.
DISPLAY
Vybírat můžete ze dvou druhů displaye.
HODINKY
Pozadí: k dispozici jsou 4 různé pozadí.
ZVUK A HLASITOST
Vybírat můžete mezi různými druhy zvonění, můžete nastavit i hlasitost.
ALARM
Nastavit můžete 5 alarmů resp budíků, dlouhé zmáčknutí budíku jej zastaví.
STOPKY
Klikněte na ikonu stopek, další dotyk jí zastaví. Další klik vám ukáže kumulativní čas.
ŠETŘENÍ BATERIE
Můžete nastavit rychlost a světlost dipleje.

FUNKCE ANTI-LOST
Po stisknutí tlačítka »find phone« se ihned objeví zvuk, který následujete, aby vás přivedl k
založenému telefonu. Jakmile telefon najdete stlačte »End« pro vypnutí zvuku.

NÁVOD K POUŽITÍ
-

Hodinky zapnete dlouhým stiskem tlačítka na straně.
Krátkým stisknutím vrátíte hodinky do režimu standby, 10 vteřinovým podržením hodinky
resetujete.
Když jsou hodinky zapnuté,pohybujete se po displeji nahodu a dolů. Pohyb vpravo znamená
novou stránku, pohyb doleva se vracíte zpátky.
Jestli se chcete vrátit do hlavního menu, přejděte prstem/vlevo/vpravo. Přejděte z levé proti
pravé pro návrat a nato z pravé proti levé pro potvrzení.

NASTAVENÍ JAZYKA
-

Zapněte hodinky dle výše uvedeného návodu.
Zobrazí se výběr jazyků.
Vyberte zvolený jazyk ve kterém budete hodinky ovládat.
V případě, že chcete jazyk vyměnit za jiný je postup následovný → Settings→Reset→ Reset.
Když jsou hodinky zresetované, můžete znovu nastavit jazyk.

NASTAVENÍ DOBÍJENÍ
-

Hodinky mají klasický vstup 5PIN a USB . Kompatibilní s počítačovým USB vchodem a
mobilním 5V .
Hodinky dobijte vsunutím kabelu do 5PIN USB portu. Dobití baterie na plnou kapacitu trvá
zhruba 70 minutách.

SPÁROVÁNÍ S TELEFONEM
1. Hodinky s telefonem spárujete pomocí aplikace Fundo, která na hodinkách umožňuje
zobrazování, zpráv hovorů a dalších notofikací.
2. Po instalaci aplikace Fundo v telefonu zapněte Bluetooth a Fundo a potvrďte všechna oznámení
které se ukážou na displeji. Klikněte na »More« v pravém koutě najděte »Watch 5« a znovu
klikněte na »connect«. Po tomto postupu se váš telefon spáruje s hodinkami prostřednictvím
Bluetoothu 4.0.
3. V hodinkách vyhledejte Bluetooth→ vyberte TURN ON Bluetooth→ klikněte na jméno vašeho
telefonu→ potvrďte oznámení→ úspěšně jste se spárovali s Bluetoothem 3.0.
4. Hodinky plnohodnotně fungují pouze při spojení Bluetooth 3.0 a 4.0 . Pohybem dolů po dipleji
uvidíte znak Bluetooth v zelené barvě, Bluetooth je 3.0 spojen. Modrá barva dole signalizuje,
spojení Bluetooth 4.0 .
5. Postup Bluetooth spojení se může lišit v závisloti od typu telefonu . Někdy se může stát, že bude
spojení nestabilní. V tom případě zopakujte celý postup spárování nebo hodinky zresetujte.
Hodinky zresetujete 10 vteřinovým stisknutím hlavního tlačítka.

NASTAVENÍ NOTIFIKACÍ
Přejděte do nastavení telefonu → Aplikace → Fundo → Notifikace→ potvrďte příjem všech notifikací
→ Nastavení notifikací v aplikaci → Notification Push – zapněte »on background run premission«.
Oznámení: zkontrolujte jestli jsou všechny aplikace na které chcete přijímat notifikace zapnuté.

AKTUALIZACE SOFTWARU
V systému Fundo, klikněte »more« v olním pravém rohu, kliknite na »firmware upgrade« v případě, že
je k dispozici nová aktualizace potrvá její naložení cca 3-5 minut. Po aktualizaci se hodinky avtomaticky
zapnou a spojí s vašimm zařízením. Vypněte Bluetooth a pak opět spárujte.

UPOZORNĚNÍ!
-

-

Hodinky nevystavujte vysokým teplotám.
Hodinky neházejte o zem.
Hodinky nevystavujte působení vody, nepklavejte s nimi, nepotápějte se a pod. Vodotěsnost je
určená pouze pro krátkodobé vystavení hodinek vodě jako je například mytí rukou.
V případě, že na hodinkách zjistíte chybu výroby, nepoužívejte je.

