Chytré hodinky

Uživatelský manuál
Poznámky:
1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit.
2. Před prvním použitím hodinky nabíjejte pomocí USB kabelu, dokud nebudou plně nabité.
3. Pro využití a správné fungování všech funkcí je nutné hodinky spárovat s aplikací WearPro.

Kompatibilita
Tento model je kompatibilní se systémy:
•
•
•

iOS 10.0 a novějším
Android 4.4 a novějším
Bluetooth 4.0

Aplikace WearPro

Návod ke stažení aplikace WearPro a propojení hodinek s telefonem viz níže.

Stažení aplikace
Aplikaci WearPro stáhnete z:
Android: Google Play store (Obchod Play) - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dtno1.WearPro
iOS: APP store - https://apps.apple.com/us/app/wearpro/id1527442282
Propojení aplikace a hodinek
1) Nejprve aktivujte režim pro spárování hodinek s telefonem na hodinkách. Pokud je režim aktivní, ikona
bude svítit bílou barvou.

2) Z hlavní karty v mobilní aplikaci přejděte na kartu „Zařízení“ a poté na „Vázat zařízení“, zapněte si
Bluetooth v telefonu a možnost sledování polohy telefonu. Ze seznamu zařízení zvolte „Smart Watch“.

3) Po úspěšném spárování se na hodinkách rozsvítí ikona spárování.

4) Tímto jste dokončili párování.
Pozn.: Aplikace by měla neustále běžet na pozadí telefonu, aby hodinky pracovaly správně. Aplikaci povolte
veškeré přístupy a možnost automatického spuštění. Pouze pokud jste v aplikaci přihlášeni, mohou být data
z hodinek synchronizována.

Základní funkce
Zapnutí/vypnutí hodinek
Pro zapnutí/vypnutí hodinek stiskněte a podržte horní tlačítko na pouzdře cca na 3 vteřiny. Krátké stisknutí
horního/dolního tlačítka slouží pro rozsvícení displeje.
Jednotlivá rozhraní
Mezi jednotlivými rozhraními (notifikace, měření tepu, nastavení atd.) se pohybujete pomocí dotykové
obrazovky a tlačítek na pouzdře.
Jednotlivým stiskem horního tlačítka se vrátíte na hlavní obrazovku. Jednotlivý stisk dolního tlačítka slouží
pro návrat zpět z daného režimu.
Z hlavní obrazovky potažením nahoru otevřete menu, kde listujete mezi jednotlivými funkcemi.
Výběr jiného ciferníku
Na hlavní obrazovce dlouhým dotykem změníte ciferník. K dispozici je 6 předinstalovaných ciferníků.
V aplikaci na kartě „Zařízení“ v rozhraní „Tlačítkové zasílání“ si můžete stáhnout další ciferníky.
Kroky, kalorie, vzdálenost
Po zapnutí hodinek se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a ušlé vzdálenosti. Údaje se po určité
době přenášejí do aplikace. Na hodinkách jsou data obnovena každý den.
Měření tepové frekvence, krevního tlaku, okysličení krve a EKG
V přehledu funkcí přejděte na funkci „Health management“ (symbol srdce).
Měření začne, jakmile přejdete na jednotlivé měření a potvrdíte stiskem „Start“. Během měření by hodinky
měly být těsně připnuty k zápěstí. Historii měření můžete sledovat v jednotlivých rozhraních v aplikaci na
hlavní záložce či v rozhraní „EKG test“.
Sportovní režim
Hodinky nabízí 1 sportovní režim běhu, při kterém hodinky měří spálené kalorie, uraženou vzdálenost, počet
kroků, rychlost a dobu trvání tréninku. Sportovní režim ukončíte/stopnete stisknutím displeje, kdy se na
stranách displeje objeví symboly k pozastavení/k ukončení sportovního režimu. Výsledek vašeho
sportovního výkonu si pak můžete prohlížet v aplikaci či na hodinkách.

Další funkce
Přijmutí/odmítnutí hovoru, SMS zprávy a oznámení
Pro možnost uskutečňování, přijmutí/odmítnutí hovorů a zpráv musíte hodinky spárovat pomocí Bluetooth
s telefonem. V hodinkách přejděte na funkci kontaktů/zpráv a zobrazí se hláška o tom, že hodinky nejsou
spárované:

Stiskněte „Connect“, následně se otevře možnost vyhledat nové zařízení, potvrďte možnost „Search new
device“. Během vyhledávání nového zařízení se v telefonu musíte nacházet v nastavení Bluetooth, jinak
hodinky telefon nevyhledají.

Jakmile hodinky vyhledají váš telefon, potvrďte a dokončete párování. Následně v telefonu otevřete zařízení
„Smart Watch“ a povolte „Sdílení kontaktů.

Poté se synchronizují telefonní kontakty do hodinek.

Následně v aplikaci povolte, z kterých aplikací chcete dostávat upozornění. Přejděte na kartu
„Zařízení“ a aktivujte upozornění „Připomenutí hovoru“ a „SMS připomenutí“. Pro zobrazování notifikací
z jiných aplikací, přejděte do „Oznámení aplikace“ a vyberte si, z kterých aplikací chcete dostávat
upozornění.

Jakmile máte příchozí hovor, hodinky začnou vibrovat a vyzvánět (dle zvukového nastavení) a na displeji se
zobrazí číslo/jméno volajícího (v závislosti, zda máte kontakt uložený v telefonu na SIM kartě). Hovor
můžete přijmout/odmítnout potažením symbolů telefonů doprava/doleva.

Do hodinek můžete přenést až 200 kontaktů z mobilního telefonu. Z hodinek můžete také vytočit telefonní
číslo, které nemáte v kontaktech – přejděte na funkci vytáčení „Dialer“(symbol telefonu) a následně zadejte
požadované číslo. Příchozí zprávy zobrazíte ve funkci „Notifier“.

Monitor spánku
Hodinky měří celkovou dobu spánku, fáze spánku a dobu probuzení. Data se zobrazují v aplikaci na záložce
„Spát“ a na hodinkách.
Budík
V hodinkách ve přejděte na funkci „Alarms“ (symbol budíku), kde můžete nastavit až 5 budíků. Lze
nastavit jednotlivý či opakující se po jednotlivých dnech. Pro uložení budíku potáhněte směrem doprava,
jakmile nastavíte veškeré podrobnosti. Jakmile bude dosažen cílový čas, hodinky začnou vyzvánět a zobrazí
symbol alarmu na displeji. Budík smažete dlouhým stiskem displeje a následným potvrzením smazání.

Funkce Najdi telefon/hodinky
V hodinkách přejděte na funkci „FindPhone“ (symbol lupy), telefon následně začne vyzvánět/vibrovat.
V telefonu na kartě „Zařízení“ stiskněte „Najít zařízení“, hodinky následně začnou vyzvánět/vibrovat.
Upozornění na dlouhé sezení/pitný režim
V hodinkách si můžete nastavit, za jak dlouho vás hodinky upozorní, abyste se šli projít (symbol židle Sedentary). Na výběr máte 30-300 minut. Upozornění na pitný režim se nachází pod funkcí „Drink“(symbol
sklenice).
Ovládání hudebního přehrávače, fotoaparátu
Z hodinek můžete přepínat a pozastavovat jednotlivé skladby telefonu (symbol noty). Pro ovládání
fotoaparátu, otevřete fotoaparát v mobilním telefonu, následně v hodinkách vyhledejte funkci „Fotoaparát“.
Dotykem obrazovky pořídíte fotografii.

Řešení problémů
Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém
přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).
Hodinky nelze zapnout
•
•
•

Podržte tlačítko déle než 3 vteřiny.
Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky znovu zapnout.
Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku nereaguje, zkuste
nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

Hodinky se automaticky vypínají
•

Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

Krátká výdrž baterie
•

Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

Hodinky nelze nabíjet
•
•
•

Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.

Před použitím očistěte prosím senzor srdečního tepu.
Jakmile se hodinky odpojí od telefonu, zkusí se automaticky připojit do 20 minut.

