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Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt! Aby ste mali úplné pochopenie pre používanie tohto
zariadenia, aby ste poznali všetky funkcie a jednoduchý spôsob obsluhy, prečítajte si najskôr tento
návod.
Poznámka: Výrobok podporuje vodotesnosť s úrovňou IP68, je možné ho nosiť pri umývaní rúk, plávaní, v daždi
atď. Nenoste ho do horúcej sprchy/kúpele alebo sauny, výpary sa dostanú do mechanizmu a môžu poškodiť
komponentov. To všetko je nad rámec záruky.

Inštrukcie
Tlačidlo hore: krátkym stlačením rozsvietite obrazovku, opätovným stlačením vstúpite do rýchleho
menu pre aktivity a ďalším stlačením sa vrátite naspäť na hlavnú obrazovku.
Tlačidlo dole: dlhým stlačením hodinky vypnete/zapnete, krátkym stlačením rozsvietite/zhasnete
obrazovku alebo sa vrátite naspäť na hlavnú obrazovku hodiniek.

Dotyková funkcia: posunutím doprava/doľava/nahor vstúpite do hlavnej ponuky. Pre potvrdenie
výberu rez ťuknite, pre návrat potiahnite zľava doprava.
Prepínanie ciferníka: dlho držte obrazovku, zobrazí sa voľba ciferníkov, kliknite OK na potvrdenie.
Rýchle menu: potiahnutím zhora nadol rozbalíte rýchle menu s prístupom ku QR kódu, Bluetooth,
výdrži batérie, nastaveniam a jasu obrazovky.

Pokyny na nabíjanie:
Tento produkt využíva nabíjanie magnetickou silou. Pripojte magnetickú nabíjačku k zadnej strane
hodiniek na určenom mieste (magnet sa hneď pripevní ak je otočený správnym pólom, bude sa
nabíjať automaticky. USB zapojte do počítačového USB vstupu alebo adaptéra (5V). Úplné nabitie
zvyčajne trvá približne 100 minút.
Upozornenie: Nepripájajte 2 kolíky magnetickej nabíjačky k vodivému materiálu, môže dôjsť ku
skratu.

Spojenie medzi hodinkami a mobilným telefónom:
Najprv musíte stiahnuť aplikáciu „M Active“ do mobilného telefónu a nainštalovať ju.
a) Vyhľadajte ju priamo v obchode Play alebo AppStore.
b) Naskenujte QR kódu z hodiniek, potiahnite obrazovku zhora nadol, rozbalí sa rýchle menu, kliknite
na ikonku QR, naskenujte a stiahnite si „M Active”.
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Pripojenie Bluetooth 4.0: Po inštalácii zapnite Bluetooth mobilného telefónu a aplikáciu M Active,
potvrďte upozornenia, lokalizáciu, všetky povolenia kliknite na “Device” - “Add device”. V zozname
vyhľadajte a kliknite na zariadenie „S2“ alebo “S30” . Niektoré telefóny s Androidom potrebujú na
pripojenie zapnúť GPS.

Pripojenie Bluetooth 3.0: Na hlavnej obrazovke hodiniek potiahnutím zhora nadol zobrazíte rýchle
menu. Kliknite na ikonu bluetooth, ak sa zobrazí výzva, súhlaste so zapnutím bluetooth a potom
vyhľadajte nové zariadenie “Search new device”. Po chvíli by hodinky mali nájsť Váš telefón, kliknite a
spárujte. Povoľte všetky potrebné oprávnenia a teraz máte prístup k svojim kontaktom, histórii
hovorov, SMS a môžete volať.

Ako nastaviť upozornenia:
V mobile: Nastaveniach> Aplikácie>nájdite "M Active">Povolenia, zapnite všetky potrebné.
V časti Oznámenia nájdite „M Active“ a zapnite.
V aplikácii M Active si môžete skontrolovať, ktoré upozornenia chcete dostávať. (“Device” >
“Notification”)

Čo ak nedostanem upozornenie?
1. V prvom rade, notifikačná funkcia hodiniek slúži len na synchronizáciu notifikačnej funkcie telefónu,
ako je prichádzajúci e-mail, WhatsApp, WeChat, Messenger, ak váš telefón notifikáciu nedostal,
hodinky ju takisto nedostanú. Ak chcete nastaviť funkciu upozornení v telefóne, nájdite príslušnú
aplikáciu a zapnite jej upozornenia.
2. Z dôvodu nejednotnosti protokolu Bluetooth rôznych značiek mobilných telefónov niekedy nie je
spojenie Bluetooth medzi mobilným telefónom a hodinkami stabilné. Môžete vypnúť Bluetooth
mobilného telefónu a znova ho pripojiť alebo obnoviť továrenské nastavenia hodiniek.
3. Vymažte „M Active“ a stiahnite si ho znova. Upozorňujeme, že počas procesu inštalácie by mali byť
povolené všetky oprávnenia a potom by sa hodinky mali znova pripojiť.

Hlavné funkcie:
Vytáčanie: Bluetooth hovor cez mobilný telefón, volajte z hodiniek.
Telefónny zoznam: synchronizácia všetkých kontaktov v mobilnom telefóne, max. 400 ľudí.
História hovorov: synchronizujte celú históriu hovorov v mobilnom telefóne.
SMS: synchronizácia všetkých správ v mobilnom telefóne (zatiaľ nepodporuje iOS)
Monitor spánku: inteligentné hodinky automaticky monitorujú od 21:00 do 9:00. Zaznamenávajú dĺžku
a kvalitu Vášho spánku, čo Vám pomôže si nastaviť lepší čas odpočinku a zlepšiť kvalitu spánku.
Šport: Kliknutím vstúpite do režimu viacerých športov, vyberte režim, ktorý chcete spustiť, posunutím
doprava pozastavíte. Pre každé cvičenie existujú údaje ako čas cvičenia, spotreba kalórií, srdcový
tep, atď.
Krokomer: Skontrolujte počet krokov, ktoré ste prešli počas dňa, spálené kalórie a prejdenú
vzdialenosť. Každý deň o polnoci sa všetky údaje automaticky uložia a vynulujú. Kliknutím zobrazíte
históriu, môžete skontrolovať údaje za posledných 7 dní.
Bluetooth: vyhľadajte zariadenie, ktoré chcete pripojiť, alebo zariadenia odpojte. Spárujte svoj mobil a
využívajte bluetooth funkcie hodiniek.
Kamera Bluetooth (pripojené k mobilu): zapnite fotoaparát v mobilnom telefóne, zapnite vzdialenú
kameru v hodinkách, urobte fotografiu pomocou hodiniek. Fotka sa uloží v mobile.
Prehrávač hudby (pripojené k mobilu): hudba Bluetooth, môžete ovládať hudbu v telefóne..
Notifikácie: pre všetky upozornenia z mobilného telefónu, ako je Facebook, Email, WhatsApp, SMS
atď., sa najprv musíte prepojiť s aplikáciu “M Active”.
Monitor srdcovej frekvencie: noste hodinky pevne na zápästí, najlepšia poloha jeb horná časť
zápästia. Meranie trvá cca 20 sekúnd a viete si zobraziť aj históriu merania.
EKG: kombinovaná technológia s dĺžkou merania cca 30 sekúnd, namerané hodnoty sa ukladajú do
aplikácie, čiže hodinky musíte mať pripojené k “M Active”
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Krvný tlak: pri meraní položte ruku na rovný povrch a nehýbte ňou,, Meranie trvá cca 48 sekúnd.
Okysličenie krvi: meria hodnotu kyslíka v krvi, ideálne hodnoty sú 94-99%
Ochrana pred stratou: kliknite na „Nájsť telefón“, pripojený telefón bude vyzváňať, rovnako môžete
nájsť hodinky s pomocou aplikácie.
Gestá: stíšenie hovoru alebo budíka otočením hodiniek, otočením môžete aj zobudiť obrazovku a
potrasením prijmete hovor.
Budík: Môžete nastaviť 5 budíkov, dlhým stlačením môžete budík zrušiť
Stopky: meranie času, ťuknutím na ikonu spustíte meranie času alebo pozastavíte, opätovným
ťuknutím zobrazíte kumulatívny čas.
Bluetooth: Zapnutie/vypnutie Bluetooth v hodinkách
Hodiny: typ hodín, na výber sú 4 pohotovostné ciferníky.
Synchronizácia času: po pripojení k telefónu sa bude synchronizovať čas telefónu.
Zvuk: môžete si vybrať profil, vybrať tóny zvonenia, vybrať tóny upozornení.
Hlasitosť: nastaviteľná hlasitosť pre médiá, vyzváňacie tóny, upozornenia atď
Sedavá pripomienka: nastavte si dlhodobú pripomienku sedenia, pripomeňte, že máte stáť, keď
uplynie čas.
Režim úspory energie: hodinky prejdú do režimu hodín, ostatné funkcie sa vypnú.
Jednotky: vyberte si jednotku merania údajov - metrickú alebo imperiálnu
QR kód: oskenujte QR kód mobilom a môžete stiahnuť „M Active“
Obnovenie výrobných nastavení: ak sa vyskytne problém so softvérom, možno obnoviť výrobné
nastavenia (Reset)
Informácie: model hodiniek a verzia softvéru
Prenos dát: po pripojení hodiniek k aplikácii M Active je možné prenášať údaje o krokoch, srdcovej
frekvencii, kvalite spánku a viacerých športoch priamo do aplikácie.
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