
 

 

Používateľská príručka k inteligentným 

hodinkám 

 
Model: W7 

 

 

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. 

 

Ak chcete komplexne porozumieť používaniu tohto zariadenia a poznať všetky funkcie a spôsob, ako 

ich jednoducho ovládať, prečítajte si najprv tento návod. 

 

Naša spoločnosť si vyhradzuje právo aktualizovať a meniť príručku. 

 

Balenie obsahuje:  

1x darčeková kazeta,  

1x používateľská príručka,  

1x nabíjačka,  

1x inteligentné hodinky. 

 

Technická špecifikácia:  

Bluetooth: BT3.0+5.0 

Batéria: 210 mAh lítium-iónová polymérová batéria, nabíjačka s magnetickým nabíjacím konektorom 

Rozmery: 45 x 38 x 10,7 mm 

Hmotnosť: 50 g 

 

Poznámka 

 

Tento výrobok má zabudovanú nabíjateľnú lítiovú batériu. Pre bezpečné používanie batériu 

nedemontujte, neudierajte po nej, nestláčajte ju ani ju nevkladajte do ohňa; ak je silne nadutá, 

nepokračujte v používaní; neumiestňujte ju do prostredia s vysokou teplotou; batériu nepoužívajte, ak 

bola ponorená do vody. 

Hodinky nepoužívajte v sprche/vani alebo saune, pretože kvapky vody preniknú do krytu. Zabráňte 

poškriabaniu periférnych komponentov.  Na všetky vyššie uvedené skutočnosti sa nevzťahuje záruka. 

 

Výrobok má stupeň krytia IP44, čo znamená, že je odolný voči potu alebo malým kvapkám vody. 
Nepoužívajte výrobok v sprche, neponárajte ho ani nenamáčajte do vody alebo inej tekutiny.  

 



 

 

 

 

 

 

Príručka k prevádzke 

 

Displej: Skrolovaním zväčšujte/zmenšujte inteligentnú ponuku alebo prepínajte ciferníky hodiniek. 

Ťuknutím na položku vstúpte do hlavnej ponuky. 

Spodné tlačidlo: Podržaním tlačidla zapnete/vypnete zariadenie; krátkym stlačením tlačidla rozsvietite 

obrazovku, keď je obrazovka vypnutá. 

Dotykové inštrukcie: Ťuknutím na položku vstúpite do každej funkcie, potiahnutím doprava sa vrátite 

späť. Na domovskej obrazovke potiahnutím nadol otvoríte stavový riadok, potiahnutím nahor otvoríte 

centrum oznámení, potiahnutím doľava otvoríte obľúbené funkcie, potiahnutím na + ich pridáte do 

obľúbených funkcií. Potiahnutím doprava otvoríte hlavnú ponuku. 

 

 

Zmena ciferníka hodiniek 

 

Zmena ciferníka hodiniek: podržaním domovskej obrazovky zmeníte ciferník hodiniek. 

 

 

Hodinkový remienok 

 

Výmena remienka hodiniek: Pridržte telo hodiniek, zatlačte remienok z jednej strany do druhej, vyberte 

ho a následne vymeňte. 

 

Inštrukcie pre nabíjanie  

 

Tento výrobok používa magnetický nabíjací konektor . Pripojte nabíjačku k zadnej strane zariadenia, 

automaticky sa nabije. Zariadenie podporuje PC USB alebo štandardnú 5V nabíjačku. Plné nabitie 

zariadenia trvá 90 minút. 

Upozornenie: Magnetický nabíjací kábel nepripájajte súčasne s vodivým materiálom, mohlo by dôjsť ku 

skratu. 

 

Pripojenie 

 

Ak chcete hodinky spárovať s telefónom, najprv si do telefónu stiahnite aplikáciu. 

 

 
 

Android/iOS Phone: Naskenujte vyššie uvedený QR kód pomocou prehliadača alebo akéhokoľvek 

skenera a stiahnite si aplikáciu. 

Po inštalácii zapnite Bluetooth, otvorte aplikáciu, potvrďte oznámenia, povoľte všetky povolenia 

požadované aplikáciou a vyplňte svoje osobné údaje. Ťuknite na položku „Add device“ (Pridať 
zariadenie), vyhľadajte zariadenie Watch 7 (pred pokusom o pripojenie zapnite GPS na smartfóne) a 

ťuknite na položku Pripojiť. 



 

 

 

 

Nastavenia upozornení 

 

Prejdite do aplikácie v telefóne - „Device“ (Zariadenie) - „Notifications“ (Upozornenia), vyberte 

príslušné aplikácie a zapnite upozornenia. 

 

 

 

Ako mám postupovať, ak nedostávam oznámenia? 

 

1. Hodinky sa zosynchronizujú iba s oznámeniami z telefónu z centra oznámení. K tým patria napríklad 

prichádzajúce hovory, SMS, WhatsApp, WeChat a iné. Ak telefón neprijíma oznámenia v centre 

oznámení, potom ich nemôžu prijímať ani hodinky. Telefón musí byť schopný prijímať oznámenia z 

príslušných aplikácií, aby sa mohli zobrazovať aj na hodinkách. V nastaveniach telefónu nezabudnite 

zapnúť povolenia upozornení. 

2. Ak ani po vykonaní postupu z kroku (1) stále nedostávate žiadne oznámenia, obnovte výrobné 

nastavenie hodiniek, vstúpte do nastavení Bluetooth v telefóne a skontrolujte, či je pripojený k 

zariadeniu „Watch 7“. Ak áno, zrušte párovanie, vypnite funkciu Bluetooth telefónu a potom ju znova 

zapnite, aby ste obnovili pripojenie. 

3. Ak sa problém s upozorneniami nepodarí vyriešiť pomocou vyššie uvedených 2 krokov, odinštalujte 

aplikáciu „MActivePro“ a stiahnite ju znova. Nezabudnite počas inštalácie povoliť všetky žiadosti o 

povolenie od aplikácie a potom sa znovu pripojte . 

 

Hlavné vlastnosti 

 

Volanie: Toto zariadenie podporuje hovory cez Bluetooth a hodinkami sa dá ovládať telefón pri 

uskutočňovaní alebo prijímaní hovorov. Ťuknite na ikonu hovoru Bluetooth v rozbaľovacej ponuke. V 

ponuke Telefón - Nastavenia - Bluetooth vyhľadajte položku „Watch Call“ a pripojte sa k hodinkám. 

Kvôli zníženiu spotreby energie sa odpája zvukové zariadenie Bluetooth, a to z dôvodu, že je mimo 

dosahu. Ak nedôjde k opätovnému pripojeniu do 3 minút, automaticky sa vypne a je potrebné ho znova 

zapnúť manuálne. Zvuk hovorov cez Bluetooth možno vypnúť, čo znamená, že hodinky nemôžu 

uskutočňovať ani prijímať hovory cez Bluetooth, čím sa môže predĺžiť čas používania a predvolene je 

zapnutý režim nízkej spotreby energie. 

 

Telefónny zoznam: Po pripojení k aplikácii telefónu môžete z aplikácie pridať do telefónneho zoznamu 

hodiniek 10 často používaných kontaktov. 

 

Jazyk/čas/dátum: Synchronizácia jazyka/dátumu/času medzi mobilným telefónom a inteligentnými 

hodinkami nastáva po spárovaní. 

 

Pohotovostné ciferníky hodiniek: Na výber je niekoľko ciferníkov hodiniek. Dlhým stlačením 3 sekundy 

na domovskej obrazovke môžete prepínať rôzne ciferníky hodiniek; v aplikácii si tiež môžete stiahnuť 

nové ciferníky hodiniek alebo si prispôsobiť fotografie ako pozadie ciferníka hodiniek. 

 

Notifikácie: Synchronizácia a zobrazovanie oznámení aplikácií, ako sú Facebook, WhatsApp, SMS, e-

mail a iné, medzi mobilným telefónom a inteligentnými hodinkami. Na hodinkách sa môže zobraziť až 8 

oznámení. Upravte nastavenia v aplikácii a povoľte zobrazovanie oznámení pomocou oprávnení 

aplikácie v mobilnom telefóne.  Prostredníctvom hodiniek môžete odmietnuť prichádzajúce hovory. 

 

Informácie o činnosti: Zobrazenie údajov o tréningu a zdravotnom stave vrátane krokov, vzdialenosti a 

spotreby kalórií. Tieto údaje sa budú ukladať každý deň do polnoci a po začatí nového dňa sa vynulujú. 

Predchádzajúce údaje môžete vyhľadať v časti História. 

 

Cvičenie: Vyberte športový režim na zaznamenávanie tréningu. Zvoľte aktivitu. Posunutím doprava 

cvičenie pozastavíte a ťuknutím na položku cvičenie ukončíte. Zaznamenáva sa dĺžka trvania, kalórie, 

srdcová frekvencia a ďalšie údaje. 



 

 

 

Funkcia monitorovania srdcovej frekvencie: Keď je táto funkcia aktivovaná, srdcová frekvencia sa 

meria snímaním povrchovej kapiláry kože zelenými optickými diódami. Na spustenie merania a 

záznamu počkajte približne 2 sekundy. Posunutím do iných ponúk meranie ukončíte. Informácie o 

priemernej srdcovej frekvencii, srdcovej frekvencii pri cvičení pre vašu vekovú kategóriu a pohlavie 

nájdete na internete, prípadne sa poraďte so svojím lekárom. 

Poznámka: Toto zariadenie nie je zdravotnícka pomôcka. Všetky uvedené hodnoty sú len referenčné. 

 

Funkcia krvného tlaku: Položte si ruky do vodorovnej polohy a nehýbte sa. Keď je táto funkcia 

aktivovaná, hodinky potrebujú približne 45 - 50 sekúnd na meranie a odčítanie výsledku.  

Poznámka: Toto zariadenie nie je zdravotnícka pomôcka. Všetky uvedené hodnoty sú len referenčné. 

 

Funkcia elektrokardiogramu (EKG): Zariadenie kombinuje optický snímač srdcovej frekvencie a snímač 

EKG, ktorý zobrazuje informácie o funkcii srdca používateľa. Keď je táto funkcia aktivovaná, hodinky 

potrebujú približne 30 sekúnd na meranie a odčítanie, aby poskytli výsledok, ktorý sa následne dá 

skontrolovať v aplikácii. 

Poznámka: Toto zariadenie nie je zdravotnícka pomôcka. Všetky uvedené hodnoty sú len referenčné. 

 

Meranie kyslíka v krvi: Hladina kyslíka v krvi (SP02H) je množstvo kyslíka cirkulujúceho v krvi. 

Informácie o zdravom alebo abnormálnom percente kyslíka v krvi pre vašu vekovú skupinu a pohlavie 

nájdete na internete a/alebo sa poraďte so svojím lekárom. 

Poznámka: Toto zariadenie nie je zdravotnícka pomôcka. Všetky uvedené hodnoty sú len referenčné. 

 

Funkcia stopiek: Stlačte tlačidlo Štart a Pauza, opätovným stlačením stopky zastavíte. 

 

Diaľkové ovládanie (hudba): Umožňuje aktivovať a ovládať prehrávanie hudby v telefóne 

prostredníctvom inteligentných hodiniek (v telefóne by mala byť nainštalovaná aplikácia na prehrávanie 

hudby). 

 

O produkte: Skontrolujte číslo modelu, adresu Bluetooth a číslo verzie. 

 

Resetovanie: Ťuknutím na položku obnovíte všetky údaje (továrenský režim). 

 

Funkcia alarmu: Prostredníctvom aplikácie v telefóne môžete nastaviť niekoľko časov budenia. 

 

Cvičenie alebo pripomienka pitia: V aplikácii nastavte čas cvičenia a/alebo pripomienku na príjem 

tekutín. 

 

Funkcia nájdenia telefónu: Keď sú zariadenie a telefón pripojené, funkcia Nájsť telefón vám môže 

pomôcť pri vyhľadávaní mobilného telefónu. Ťuknite na položku „Find Phone“ (Nájsť telefón) a 

vyhľadajte telefón pomocou zvonenia/zvuku vychádzajúceho z telefónu. 

 

Spustenie pohybom zápästia：Hodinky môžete „prebudiť“ pohybom zápästia. Túto funkciu si nastavte 

v aplikácii.  

Poznámka: môže to zvýšiť spotrebu energie. 

 
Pokyny na recykláciu a likvidáciu  

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z 

domácností v celej EÚ. Aby sa predišlo možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského 

zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu; recyklujte ho zodpovedne, aby ste podporili 

udržateľné opätovné využitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém 

vrátenia a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Tento výrobok môžu odovzdať 

na ekologickú recykláciu. 

 

Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES. 



 

 

 


