
Watch 6 - Uživatelská příručka

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Tento manuál obsahuje návod k používání zařízení a podrobný popis všech jeho funkcí. 
Prostudování tohoto návodu je doporučeno výrobcem.

Funkce uvedené v manuálu se mohou mírně lišit od funkcí dodaného výrobku, za standard se 
považuje konečný výrobek.

Chyby a nesrovnalosti v této příručce budou opraveny spolu s novějšími verzemi produktů. 
Pokud dojde k aktualizacím, může být tato příručka změněna bez předchozího upozornění. 
Naše společnost si vyhrazuje právo na změny.

Poznámka: Výrobek je voděodolný dle normy IP68. Můžete jej nosit při mytí rukou, plavání 
(ponor do maximální hloubky 1,5 m pod vodou po dobu až 30 min), v dešti apod.

Vyvarujte se nošení hodinek do sprchy/vany nebo do sauny. Výpary by se mohly dostat 
dovnitř zařízení a nenávratně jej poškodit. Vyvarujte se kontaktu se slanou vodou. Vyvarujte se 
kontaktu s vodou o teplotě vyšší než 30 °C.

※ Návod k obsluze
Zapnutí/vypnutí: Dlouhým stisknutím bočního tlačítka hodinky zapnete/vypnete. Krátkým 
stisknutím uvedete hodinky do pohotovostního režimu. Pro restart je nutno stisknout a držet 
boční tlačítko po dobu 10 s.

Dotykové ovládání: Přejetím doleva vstoupíte do hlavní nabídky, klepnutím na ikonu spustíte 
funkci, přejetím doprava se vrátíte zpět, přejetím doleva vstoupíte do nastavení vybrané 
funkce.

Přepínání ciferníků: Dlouze stiskněte ciferník a poté přejetím doprava nebo doleva vyberte jiný 
vzhled.

Pokyny k nabíjení: Tento výrobek lze nabíjet pomocí magnetického adaptéru umístěním koncovky 
adaptéru na zadní stranu zařízení. Nabíjení se spustí automaticky.



Hodinky také podporují klasické USB nebo standardní 5V nabíječku. Doba do plného nabití je 
přibližně 70 minut.

Upozornění: Nepřipojujte magnetický nabíjecí kabel současně s vodivým materiálem, 
mohlo by dojít ke zkratu.

Výměna řemínku: K odepnutí řemínku tlačte na jedné a současně táhněte z druhé strany 
(jedním směrem).
Pro připojení hodinek k telefonu je zapotřebí aplikace „M Active“. Návod k instalaci:

1) Android/iOS: Ke stažení „M Active“ načtěte následující QR kód.

2) Telefon se systémem Android: Vyhledejte a stáhněte si aplikaci „M Active“ z Google 
Play.
Telefon se systémem iOS: Vyhledejte a stáhněte si aplikaci „M Active“ z App Storu.



Během prvotní instalace bude zapotřebí potvrdit všechny oprávnění, které si aplikace vyžádá. 
Ke zpřístupnění všech funkcí se budou hodinky muset nadvakrát propojit s mobilním zařízením 
skrze Bluetooth 3.0 a 4.0. Aplikace nebude fungovat správně, pokud operační systém Android 
omezí fungování aplikace na pozadí. Pro zajištění stabilního připojení je potřeba u aplikace „M 
Active“ povolit aktivitu na pozadí. Například u telefonů Samsung je potřeba přidat aplikaci „M 
Active“ na seznam aplikací s neomezeným využitím baterie.

Připojení přes Bluetooth 4.0: Po instalaci zapněte v mobilním zařízení Bluetooth a spusťte aplikaci 
„M Active“ > Potvrďte oznámení > Povolte polohu a všechna oprávnění > Zvolte položku „Device“ 
(Zařízení) > „Add Device“ (Přidat zařízení) > Vyhledejte zařízení „Watch6“ a zvolte možnost 
„Connect“ (Připojit). Některé telefony se systémem Android musí mít pro úspěšné spárování 
zapnutou GPS.
Připojení přes Bluetooth 3.0: Na hodinkách zapněte Bluetooth a vyhledejte zařízení Bluetooth 
ve vašem okolí > Klepněte na název smartphonu ze seznamu a potvrďte připojení >  Připojení 
proběhlo úspěšně.
Pro správnou funkčnost hodinek je zapotřebí úspěšné propojení přes obě verze Bluetooth (3.0 
i 4.0). Pro kontrolu přejeďte prstem po displeji směrem dolů, čímž zobrazíte ikonu Bluetooth. 
Modrá barva znamená, že je zařízení připojeno přes Bluetooth 4.0. Zelená barva znamená, že 
je zařízení připojena přes Bluetooth 3.0. Žlutá ikona indikuje, že je zařízení připojeno přes obě 
verze Bluetooth (3.0 i 4.0).

Nastavení oznámení: V telefonu přejděte do „Settings“ (Nastavení) > „App Management“ 
(Správa aplikací) > Najděte aplikaci „M Active“ > Otevřete „Permission management“ (Správu 
oprávnění) > Povolte všechny možnosti.
Dále přejděte na „Notifications“ (Oznámení) > najděte aplikaci „M Active“ > změňte všechny 
možnosti na „Allow“ (Povolit). Dále přejděte na „M Active“ > „Application push“ > změňte 
všechny možnosti na „Allow“ (Povolit). Ujistěte se, že v telefonu máte povolena všechna 
oznámení a nastavení jako jsou u podobných aplikací (WhatsApp, Facebook, E-mail, atd.).

Co když se oznámení nezobrazují?
1. Funkce oznámení u hodinek slouží pouze k synchronizovanému zobrazení oznámení, které 
přišly do telefonu (E-mail, WhatsApp, WeChat, apod.). Pokud telefon oznámení neobdržel, 
nezobrazí se ani u hodinek. Ujistěte se, že v telefonu máte povolena všechna oznámení u 
příslušné aplikace.
2. Vzhledem k rozdílům u protokolu Bluetooth a kompatibilitě různých značek mobilních telefonů 
může dojít k nestabilnímu připojení hodinek a telefonu. Zkuste u telefonu vypnout Bluetooth a 
znovu jej připojit. Dále zkuste obnovit tovární nastavení hodinek.
3. Odinstalujte aplikaci „M Active“, opětovně ji stáhněte a nainstalujte. Mějte na vědomí, že 
během instalace musí být povolena všechna oprávnění k úspěšnému připojení hodinek k 
telefonu.

Hlavní funkce:

Volání:
Vytáčení: Volejte skrze hodinky, které jsou spárované s mobilem pomocí Bluetooth.
Kontakty: Synchronizujte kontakty se smartphonem (maximálně 100 záznamů).
Historie volání: Synchronizujte veškerou historii hovorů se smartphonem.
SMS: Synchronizace až 10 zpráv se smartphonem (zatím bez podpory iOS). Oznámení: 
Synchronizujte všechna oznámení s telefonem (např. Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail atd.). 
Pokud chcete zobrazit i obsah notifikací, tak je zapotřebí v telefonu upravit funkci oznámení u 
aplikace Facebook a WhatsApp tak, aby se podrobnosti zobrazovaly spolu s oznámením. Při 
příchozích hovorech a zprávách hodinky zavibrují.

Bluetooth: Vyhledejte zařízení, které chcete připojit nebo odpojit.



Krokoměr: Zaznamenává kroky ušlé během dne, spálené kalorie a vzdálenost. Vždy o půlnoci 
se všechna data automaticky uloží a vynulují. Pro nastavení krokoměru, kontrolu aktuální ho 
stavu, zobrazení historie (až 7 dní zpět) přejeďte na displeji směrem nahoru. Pro přesnější 
měření je nutné nastavit své osobní údaje, jako je pohlaví, výška, hmotnost atd.



Monitorování spánku: Monitor spánku se spustí automaticky mezi 21:00 a 9:00. 
Zaznamenává délku a kvalitu vašeho spánku a může vám pomoci lépe si odpočinout a zlepšit 
kvalitu spánku. Pro rozšířená nastavení monitorování spánku přejeďte na displeji směrem 
nahoru.

Monitor srdečního tepu: Hodinky noste pokud možno upnuté a v horní části zápěstí. Během 
několika sekund se zobrazí údaje o srdečním tepu. Přejetím po obrazovce směrem dolů 
zobrazíte historii, režimy (včetně jednorázového a kontinuálního měření) a pokyny k ovládání. 
Obecně platí, že normální hodnota je 60-90 tepů/min.

EKG: Prostřednictvím technologie optického rozpoznávání srdečního tepu se EKG údaje 
zobrazí přibližně za 30 s. Po dokončení měření se zobrazí zpráva „To APP“ (Do aplikace), což 
znamená, že údaje o EKG jsou k dispozici v aplikaci „M Active“ v telefonu.

Krevní tlak: Pro začátek měření klepněte na displej a položte ruku směrem dolů. Měření trvá 
přibližně 1 min.

Teploměr: Měření tělesné teploty započne ihned po zvolení dané funkce. Standartní tělesná 
teplota dospělého člověka je mezi 35,9 °C a 37,0 °C. Tělesná teplota se během dne může lišit. 
Avšak maximální rozdíl by neměl být vyšší než 1 °C. Teplota vyšší než 37,3 °C indikuje slabou 
horečku.

Mobilita: Můžete si nastavit budík, který vám připomene, že máte po dlouhém sezení vstát a 
udělat si přestávku.

Ochrana proti ztrátám: K lokalizaci telefonu zvolte funkci „find phone“ (Najít telefon), po 
zvolení začne spárovaný telefon zvonit. Pro zastavení vyzvánění vyberte na telefonu možnost 
„end“ (Ukončit). Funkci lze zapnout i v aplikaci na telefonu k lokalizaci hodinek.

Budík: Lze nastavit až 5 budíků, dlouhým stisknutím budík zrušíte.

Stopky: Jednorázové měření čas zahájíte klepnutím na levou ikonu, opětovným poklepáním 
měření zastavíte. Pro přidání dalšího kola klepněte na znovu na ikonu.

Obecná nastavení:

Nastavení Bluetooth: Zapnutí/vypnutí funkce Bluetooth.

Hodiny: Vzhled hodin, na výběr jsou různé ciferníky. Čas bude synchronizován po připojení k 
aplikaci „M Active“.

Zapnutí obrazovky po přijetí oznámení: Nastavení zapínání obrazovky při příjmu zpráv a 
notifikací.

Zobrazení: Nastavení doby zapnutí obrazovky a nastavení jasu.

Zvuk: Nastavení profilu volajícího, vyzváněcího tónu, zvuku oznámení.

Jednotky: Nastavení metrického nebo imperiálního měřící systému.

Obnovení: Obnovení zařízení do továrního nastavení.

Jazyky: Jazyk se automaticky synchronizuje s nastavením jazyka v telefonu. Možnost ručně 
vybrat preferovaný jazyk.

Ovládání gesty: Obrácením hodinek vzhůru ztlumíte hovor a budík. Rozsvítíte displej při 
pohybu ruky, zatřesením přijmete hovor.



Pokyny k recyklaci a likvidaci
Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím směsným odpadem. V 
zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací 
odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité 
zařízení, využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten 
pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.


