
SMART HODINKY MC66

Správne nosenie
Náramok sa najlepšie nosí okolo zápästia. Upravte si veľkosť náramku podľa sťahovacích otvorov.
Snímač by mal byť blízko pokožky, aby sa nehýbal.
Nabite hodinky
Pri prvom zapnutí skontrolujte, či je batéria funkčne nabitá. Ak sa hodinky nezapnú, zapojte ich do nabíjačky, aby
sa hodinky nabili.
Nainštalujte si aplikáciu do telefónu
Prejdite do obchodu s aplikáciami a stiahnite si FitPro.
Systémová požiadavka: Android 5.0 a vyššie, iOS9.0 a vyššie, podpora Bluetooth 4.0
Pripojenie zariadenia

1. Zapnite hodinky (spodným tlačidlom) a zapnite bluetooth v mobile.
2. Otvorte aplikáciu FitPro (ak Vás aplikácia bude žiadať o povolenie oprávnení, súhlaste):

kliknite na Nastaviť -> kliknite na “Zviažte zariadenia a zažite viac funkcií”.
Povoľte aplikácii prístup k polohe a upozorneniam, následne nájdite Vaše hodinky v zozname. (Názov
nájdete v informáciách, priamo v hodinkách)

● Po úspešnom spárovaní Vám aplikácia vyhodí správu aby ste mobil pripojili k zariadeniu WellAudio,
pomocou bluetooth. Umožní Vám prijímať a uskutočňovať hovory alebo počúvať hudbu. Ak neviete
automaticky nájsť WellAudio v zozname dostupných bluetooth zariadení, musíte v hodinkách zapnúť
funkciu ⇅ „Dual mode” (Duálny režim)
● Po úspešnom spárovaní aplikácia automaticky uloží bluetooth adresu hodiniek a keď je aplikácia
otvorená alebo spustená na pozadí, automaticky vyhľadá a pripojí hodinky.
● Pre Android, uistite sa, že aplikácia je spustená na pozadí a nastavenia systému mobilného telefónu
majú všetky povolenia.

Funkcie hodiniek
Ak si chcete skontrolovať notifikácie, posuňte obrazovku nahor ↑.
Posunutím nadol ↓ vstúpite do ovládacích prvkov.
Potiahnutím doľava ← alebo doprava → môžete prechádzať číselníkmi (ciferníkmi).
Dlhým stlačením horného tlačidla na hlavnej obrazovke spustíte hlasového asistenta. (Pre správne používanie
tejto funkcie musíte byť pripojení k WellAudio)
Kliknutím na displej na hlavnej obrazovke alebo stlačením horného tlačidla vstúpite do ponuky - menu (štýl menu
môžete kedykoľvek zmeniť)
Dolným tlačidlom hodinky vypnete/zapnete

Duálny režim ⇅
Táto funkcia musí byť na hodinkách zapnutá. Ak mobil nebude cez bluetooth pripojený k WellAudio do 5-tich
minút od zapnutia hodiniek, funkcia sa automaticky vypne a budete ju musieť manuálne spustiť. Duálny režim je
nutný pre volanie, ovládanie hudby, kontakty a hlasového asistenta.
Reset: funkcia vymaže všetky údaje na hodinkách
Krokomer
Hodinky denne zaznamenávajú počet prejdených krokov.
Vypočítajú priemernú prejdenú vzdialenosť na základe počtu krokov.
Vypočítajú priemer spálených kalórií na základe počtu krokov.
Tep, tlak, okysličenie krvi, meranie 3-v-1
Po otvorení tejto funkcie hodinky automaticky spustia test, po niekoľkých sekundách sa na obrazovke zobrazia
aktuálne namerané hodnoty.
Klávesnica pre manuálne vytáčanie čísla (mobil musí byť pripojený k WellAudio hodiniek pomocou bluetooth)
Kontakty
Pridajte si 8 najvolanejších kontaktov v mobilnej aplikácii. Po úspešnom prepojení hodiniek s mobilom sa
kontakty zobrazia. Stačí kliknúť na kontakt a môžete volať. (Mobil musí byť cez bluetooth pripojený k WellAudio
hodiniek)
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Niektoré modely automaticky synchronizujú všetky kontakty po spárovaní s aplikáciou, ak má aplikácia povolený
prístup ku kontaktom.
Hudba
Pomocou hodiniek môžete ovládať hudbu, ktorú počúvate. (Mobil musí byť cez bluetooth pripojený k WellAudio
hodiniek)
Športový režim
Rôzne športové režimy ktoré zaznamenávajú dĺžku cvičenia a spálené kalórie.
Monitorovanie spánku
Keď zaspíte, hodinky automaticky vstúpia do režimu spánku. Monitorujú kvalitu Vášho spánku po celú noc,
následne si detaily môžete pozrieť v aplikácii.
(Monitorovanie spánku je možné iba ak hodinky nosíte aj počas spánku a režim začína o 22:00, 3-4 hodiny dát
bude automaticky odoslaných do aplikácie počas spánku.)
Nastaviteľný ciferník
Môžete si zmeniť štýl podržaním hlavnej obrazovky
Stopky
Alipay

Aplikácia Fitpro
Môžete si upraviť svoj profil a kontrolovať každodenný pokrok.
Správa push - Notifikácie
Na mobile si zapnite bluetooth a GPS polohu. Hodinky musíte mať spárované s aplikáciou, ktorá musí mať
povolené všetky oprávnenia (hlavne zobrazovanie upozornení a spustenie na pozadí) a prístup ku kontaktom,
sms, atď.
Povolenie dostávať notifikácie musíte mať zapnuté aj v aplikácii Fitpro, kde si viete vybrať ktoré upozornenia
budú obdržané. (V aplikácii prejdite do Nastaviť - Správa push)
Ak je všekto správne nastavené, hodinky zavibrujú vždy, keď Vám niekto zavolá, príde sms alebo správa na
sociálnej sieti (facebook). Hodinky zobrazujú 20-40 slov.

Ostatné funkcie

Vibrácie (Ostatné): zvoľte, či chcete aby hodinky vibrovali pri každom upozornení
Hľadač zariadenia (Nájsť): kliknutím zapnete intenzívne vibrácie hodiniek
Fotografovanie na diaľku (Remote take photo): fotografujte pomocou hodiniek (aplikácia musí mať oprávnenie)
Rozsvietiť obrazovku pohybom: zvoľte si, či chcete aby sa obrazovka hodiniek rozsvietiť pri pohybe rukou.
Nevyrušovať: zvoľte s, či chcete zapnúť režim DND, nebudete dostávať upozornenia.i
Budík: ak sú hodinky pripojené k aplikácii, môžete si v nej nastaviť 8 budíkov. (Podpora offline budíka, aj keď
aplikácia nie je pripojená, hodinky zavibruju v nastavený čas)
Upomienka dlhodobého sedenia: zvoľte si, či chcete byť upomínaný pri dlhodobom sedení.

Prevencia
1. Hodinky nenoste, keď idete plávať, potápať sa alebo do sauny.

2. Majte hodinky prepojené s aplikáciou keď synchronizujete údaje.

3. Nevystavujte hodinky veľkému vlkhu a príliš vysokým a nízky teplotám po dlhú dobu (-10°C~50°C).

4. Ak sa hodinky samy vypínajú a zapínajú, skontrolujte pamäť telefónu alebo v nastaveniach telefónu vyhľadajte aplikáciu a vymažte

vyrovnávaciu pamäť. Prípadne vypnite a znova zapnite aplikáciu.

5. Používajte pribalenú nabíjačku


