
Návod na použitie Watch 6

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.

Ak chcete komplexne porozumieť používaniu tohto zariadenia a poznať všetky funkcie a 
spôsob ovládania, prečítajte si najprv tento návod.

Funkcie v návode na použitie sa môžu mierne líšiť od skutočne dodaného výrobku, za 
štandard považujte konečný výrobok.

Chyby a nezrovnalosti v tejto príručke budú včas aktualizované o najnovšie produkty. Ak dôjde 
k aktualizáciám, táto príručka sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Naša 
spoločnosť si vyhradzuje právo konečného výkladu.

Poznámka: Výrobok je vodotesný podľa normy ochrany IP68, môžete ho nosiť pri umývaní 
rúk, plávaní (odolný voči ponoreniu do maximálnej hĺbky 1,5 m pod vodou až na tridsať minút), 
v daždi atď.

Nepoužívajte ho v horúcej sprche/kúpeli alebo saune, výpary by prenikli do hodiniek. 
Vonkajšie komponenty sa môžu poškodiť. Hodinky neponárajte do slanej vody. Nepoužívajte 
pod teplou vodou s teplotou nad 30 °C.

※ Príručka k prevádzke
Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie: Dlhým stlačením vypínača zapnete/vypnete hodinky; krátkym 
stlačením sa vrátite do pohotovostného režimu. Podržaním na 10 sekúnd zariadenie 
reštartujte.

Dotykové inštrukcie: Potiahnutím doľava vstúpite do hlavnej ponuky, ťuknutím na ikonu 
vstúpite do funkcie, potiahnutím doprava sa vrátite späť, potiahnutím doľava vstúpite do ďalšej 
úrovne funkcie.

Voľba ciferníka: Dlhým stlačením ciferníka hodiniek a potiahnutím doprava alebo doľava 
vyberte iný ciferník hodiniek.

Inštrukcie pre nabíjanie: Tento výrobok možno nabíjať pomocou magnetického adaptéra. Pripojenie 
nabíjacieho bodu umiestnite na zadnú stranu zariadenia, kde zostane na svojom mieste. Nabije sa 
automaticky.



Hodinky podporujú PC USB alebo štandardnú 5V nabíjačku. 70 minút na úplné nabitie 
zariadenia.

Upozornenie: Nepripájajte magnetický nabíjací kábel súčasne s vodivým materiálom, 
mohlo by dôjsť ku skratu.

Výmena remienka hodiniek: Jednou rukou potlačte dopredu, druhou rukou súčasne zatlačte 
dopredu, remienok hodiniek sa dá ľahko odňať.
Ak chcete hodinky pripojiť k telefónu, najprv si do telefónu stiahnite aplikáciu „M Active“ 

pomocou nasledujúcim spôsobom:
1) Android/iOS Phone: Naskenujte nasledujúci QR kód do prehliadača alebo 

akéhokoľvek skenera a stiahnite si „M Active“.

2) Telefón so systémom Android: Vyhľadajte a stiahnite si aplikáciu „M Active“ zo služby 
Google Play.



Telefón so systémom iOS: Vyhľadajte a stiahnite si aplikáciu „M Active“ z obchodu s 
aplikáciami.



Po stiahnutí aplikácie sa počas prvého procesu inštalácie zobrazia rôzne upozornenia na 
povolenie, kliknite na tlačidlo, a odsúhlaste všetky, hodinky a mobilný telefón musia byť 
pripojené dvakrát ako Bluetooth 3.0 a 4.0, aby ste mali prístup ku všetkým funkciám. Ak 
operačný systém Android obmedzuje aplikácie spustené na pozadí, aplikácia nebude fungovať 
správne. Ak chcete zabezpečiť stabilné pripojenie, musíte nastaviť aplikáciu „M Active“ ako 
aplikáciu, ktorá nikdy nespí. Napríklad v telefónoch Samsung by sa do bieleho zoznamu batérií 
mala pridať položka „M Active“.

Pripojenie pomocou Bluetooth 4.0: Po inštalácii zapnite Bluetooth v smartfóne a spustite aplikáciu 
„M Active“, potvrďte oznámenia, povoľte polohu a všetky povolenia, ťuknite na položku „device“ 
(zariadenie) - „Add device“ (Pridať zariadenie), vyhľadajte „Watch6“ a ťuknite na položku „Connect“ 
(Pripojiť). Niektoré telefóny so systémom Android potrebujú na pripojenie zapnutý systém GPS.
Pripojenie pomocou Bluetooth 3.0: Na hodinkách vyberte a zapnite funkciu Bluetooth a začnite 
vyhľadávať zariadenia Bluetooth, ťuknite na názov smartfónu v zozname a potvrďte pripojenie 
na smartfóne. Teraz ste úspešne pripojení.
Hodinky sú plne funkčné len vtedy, keď sú pripojené Bluetooth 3.0 a 4.0. Potiahnutím prsta 
nadol na hodinkách zobrazíte ikonu Bluetooth - modrá farba v hornej časti znamená, že je 
pripojené Bluetooth 4.0, zelená farba v dolnej časti znamená, že je pripojené Bluetooth 3.0, iba 
ak je ikona žltá, znamená to, že je pripojené Bluetooth 3.0 aj 4.0.

Nastavenie notifikácií: V ponuke „Settings“ (nastavenia) - „App Management“ (Správa 
aplikácií) v telefóne nájdite položku „M Active“ - správu povolení, povoľte všetky možnosti.
Vyberte položku „Notifications“ (Oznámenia) - nájdite položku „M Active“, nastavte všetky 
nastavenia na možnosť Povoliť. Vyberte položku „M Active“ - „Application push“ (Push 
notifikácia), nastavte všetky nastavenia na povolené. Uistite sa, že v telefóne máte povolené 
notifikácie v aplikáciách, ako sú WhatsApp, Facebook, E-mail - tieto sa zobrazia v centre 
oznámení telefónu.

Čo ak nedostávam notifikácie?
1. Po prvé, funkcia upozornenia hodiniek slúži len na synchronizáciu funkcie upozornenia 
telefónu, napríklad prichádzajúceho e-mailu, aplikácie WhatsApp, e-mailovej pripomienky 
WeChat, ak váš telefón nedostal upozornenie, hodinky ho tiež nedostanú. Ak chcete nastaviť 
oznámenia v telefóne, vyhľadajte príslušnú aplikáciu a povoľte oznámenia.
2. Vzhľadom na nejednotnosť protokolu Bluetooth rôznych značiek mobilných telefónov nie je 
niekedy pripojenie Bluetooth medzi mobilným telefónom a hodinkami stabilné. Môžete vypnúť 
Bluetooth v mobilnom telefóne a znova ho pripojiť alebo obnoviť výrobné nastavenia hodiniek.
3. Odstráňte položku „M Active“ a stiahnite ju znova. Všimnite si, že počas procesu inštalácie 
by mali byť povolené všetky oprávnenia a potom by mali byť hodinky znovu pripojené.

Hlavné funkcie:

Volanie:
Vytáčanie: Bluetooth hovor cez mobil, hovorenie do hodiniek.
Phonebook: Synchronizujte všetky kontakty v smartfóne, maximálne 100 kontaktov.
Zoznamy hovorov: Synchronizujte celú históriu hovorov v smartfóne.
SMS: Synchronizujte maximálne 10 správ zo smartfónu (zatiaľ bez podpory telefónov so 
systémom iOS). Notifikácie: Synchronizujte všetky oznámenia telefónu, napríklad Facebook, 
WhatsApp, SMS, e-mail atď. Ak chcete zobraziť oznámenia s obsahom, musíte v telefóne 
nastaviť funkciu upozornenia Facebook a WhatsApp tak, aby sa podrobnosti zobrazovali spolu 
s upozornením. Hodinky budú vibrovať pri prichádzajúcich hovoroch a správach.

Bluetooth: Vyhľadajte zariadenie, ktoré chcete pripojiť alebo odpojiť.

Krokomer: Zaznamenáva kroky prejdené počas dňa, spálené kalórie a vzdialenosť. Každý 
deň o polnoci sa všetky údaje automaticky uložia a vynulujú. Potiahnutím nahor skontrolujete 
možnosti, stav, nastavenie zapnutia a vypnutia, históriu (môžete skontrolovať údaje za 



posledných 7 dní), cieľ a nastavenie cieľa pre každodenné kroky. Vložte všetky svoje osobné 
údaje, ako je pohlavie, výška, hmotnosť atď., aby ste mohli presnejšie merať svoje kroky.



Monitorovanie spánku: Zariadenie automaticky zapne monitor spánku od 21:00 do 9:00. 
Zaznamenáva dĺžku a kvalitu vášho spánku a môže vám pomôcť lepšie si oddýchnuť a zlepšiť 
kvalitu spánku. Potiahnutím nahor vstúpite do možností; stav, zapnutie a vypnutie; história, 
kontrola hlbokého a ľahkého spánku; pokyny.

Monitorovanie srdcovej frekvencie: Hodinky noste v tesnom kontakte so zápästím, najlepšie 
v hornej časti zápästia. Za niekoľko sekúnd sa zobrazia údaje o srdcovej frekvencii v reálnom 
čase. Posunutím ponuky nadol zobrazíte históriu, režimy (vrátane jednorazového a 
kontinuálneho merania) a pokyny. Všeobecne platí, že normálna hodnota je 60 až 90 
úderov/min.

ECG: Prostredníctvom technológie optického rozpoznávania srdcovej frekvencie a EKG sa 
údaje zobrazia približne za 30 sekúnd. Po meraní sa zobrazí správa "To APP" (do aplikácie), 
čo znamená, že údaje EKG sa uložia do aplikácie „M Active“ v telefóne.

Krvný tlak: Ťuknutím na položku zadajte a začnite merať, položte ruku, výsledok sa zobrazí 
približne za 1 minútu.

Teplomer: Telesná teplota sa zmeria hneď po spustení funkcie. Normálna telesná teplota je 
35,9 až 37,0 stupňov. Telesná teplota je v rôznych častiach dňa rôzna. Maximálny teplotný 
rozdiel presahuje 1 stupeň. Ak prekročí 37,3 stupňa, považuje sa mierne zvýšenú teplotu.

Sedavé zamestnanie: Môžete si nastaviť budík, ktorý vám pripomenie, aby ste po dlhom 
sedení vstali a urobili si prestávku.

Ochrana proti krádeži: Ťuknite na položku „find phone“ (nájsť telefón), pripojený telefón 
začne zvoniť, po nájdení telefónu ťuknite na položku „end“ (ukončiť) na telefóne, čím budík 
zastavíte, funguje to na hodinkách aj v aplikácii.

Alarm: Môžete nastaviť maximálne 5 budíkov, dlhým stlačením sa budík zruší.

Stopky: Jednorazové časovanie, ťuknutím na ľavú ikonu spustíte načasovanie a ťuknutím 
pozastavíte; opätovným ťuknutím sa vám zobrazí celkový čas.

Všeobecné nastavenia:

Nastavenie Bluetooth: Zapnutie/vypnutie funkcie Bluetooth hodiniek.

Hodiny: Vzhľad hodín - na výber sú rôzne ciferníky hodiniek. Čas sa bude synchronizovať po 
pripojení k aplikácii „M Active“.

Obrazovka sa zapne po prijatí oznámenia: Obrazovku hodiniek môžete nastaviť tak, aby sa 
zobudila pri prijatí správy, čím sa predĺži výdrž batérie.

Displej: Nastavenie času zapnutia obrazovky a nastavenie jasu.

Zvuk: Môžete vybrať profil volajúceho, vybrať tón vyzváňania, vybrať tón notifikácie.

Jednotka: Nastavenie metrických alebo imperiálnych hodnôt.

Resetovanie: Obnovenie výrobných nastavení zariadenia.

Jazyky: Predvolene ako automatická synchronizácia sa synchronizuje s jazykom telefónu. 
Umožňuje manuálne vybrať preferovaný jazyk.



Ovládanie zariadenia gestami rúk: Otočením stlmíte hovor, otočením stlmíte budík, gestom 
rozsvietite obrazovku (obrazovka sa automaticky zapne po zdvihnutí ruky) a zatrasením 
prijmete hovor.



Pokyny na recykláciu a likvidáciu
Toto označenie znamená, že by sa tento výrobok nemal likvidovať spolu s ostatným domácim odpadom v 
rámci celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí 
nekontrolovanou likvidáciou odpadu, zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné 
použitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite zberný systém alebo kontaktujte 
predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Môže tento produkt vziať na recykláciu bezpečnú pre životné 
prostredie.

Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES.


