Vytvorené pre aktívnych používateľov

Manuál / Pokyny

S1

S3

S2

S4

S1 - Osvetlenie / zapnutie / vypnutie BT
S2 - Režim / Potvrdenie / Uloženie
S3 - Numerické ovládanie / uzávierka fotoaparátu / štart / stop časovača
S4 - Nastavenie / Prepínač / Reset

Displej
Ikony na displeji
Zapnutie / vypnutie BT.
Nízka kapacita batérie
Stav alarmu
Krok
Kcal
Vzdialenosť v km
Funkčné ikony
Dnešný dátum
Počet krokov
Spálené kalórie
Prejdená vzdialenosť
Nastavenie alarmu
Stopky
Vzdialená kamera
Upozornenie na prichádzajúci hovor
Oznámenie (SMS, facebook, skype ...)

Zapnutie / Vypnutie
Dlhým súčasným stlačením tlačidiel S2 a S3 zariadenie zapnite alebo vypnite.

Stav BT Zapnuté / Vypnuté
Ak sa zobrazuje ikona BT na ciferníku, je BT ZAPNUTÉ, pokiaľ nie je
zobrazená je BT vypnuté.
Zapnutie/Vypnutie BT
Stlačte a podržte tlačidlo S1 na dlhú dobu, kým sa na číselníku nezobrazí ikona BT,
Čo znamená, že je zapnutá funkcia Bluetooth. Vypnete BT rovnakým spôsobom.

Synchronizácia času
Ak sú hodinky pripojené k mobilnému telefónu pomocou aplikácie, čas hodín
sa automaticky synchronizuje s telefónom. Ak čas nie je správny, nastavte
správny čas na mobilnom telefóne a po synchronizácii bude správny čas
nastavený aj na hodinách.

Manuálne nastavenie
1.

Vstúpte dlhým stlačením tlačidla S4 do režimu nastavenia času.

2.

Ďalším stlačením vyberiete hodiny, minúty, sekundy, formát času
(vybratá hodnota bliká).

3.

Stlačením tlačidla S3 nastavte správne hodnoty.

4.

Stlačením tlačidla S4 potvrdíte aktuálne nastavenia.

Synchronizácia dát
Ak sú hodinky pripojené k mobilnému telefónu prostredníctvom aplikácie,
dátum hodiniek sa automaticky synchronizuje s telefónom. Ak dátum nie je
správny, nastavte správny dátum na mobilnom telefóne a dátum hodiniek bude
po synchronizácii správne nastavený

Nastavenie alarmu
Po spárovaniu telefónu a hodiniek pomocou aplikácie je možné na hodinkach
nastaviť 3 typy alarmu. UPOZORNENIE – toto nie je nastavenie alarmu na
telefóne.
Nastavenie hodiniek
Aby ste vstúpili do režimu alarmu, 5- krát stlačte tlačidlo S2.

Pre vstup do režimu nastavenia alarmu, dlho stlačte tlačidlo S4.
Stlačením tlačidla S4 vyberte hodiny, minúty, sekundy a zapnuté / vypnuté.
Tlačidlom S3 nastavte hodnoty.
Tlačidlom S2 nastavenie potvrdíte.
Stopky/Časovač
Na použitie stopiek, postupujte podľa pokynov nižšie:
1.

Tlačidlo S2 stlačte 6 krát, vstúpite do režimu stopiek (v spodnej časti
ciferníku sa zobrazí ikona).

2.

Stopky spustíte / zastavíte tlačidlom S3.

3.

Tlačidlom S4 stopky vynulujete.

Skutočná doba cvičenia
Hodinky môžu byť použité pre kontrolu športových aktivít užívateľa počas
dňa:
1.

Tlačidlo S2 stlačte (2/3/4 krát, v spodnej časti ciferníku sa budú
zobrazovať príslušné ikony aktivít, a môžete načítať zodpovedajúce
športové dáta.)

2. Tento deň: jeden deň od 0:00 do 23:59
3. V predvolenom stave je nastavený 24 hodinový krokomer. Poznámka:
prvých 10 krokov nebude na displeji reálnych aktivít zobrazené, pretože
systém najprv identifikuje charakteristiku chôdze užívateľa, tento stav
je normálny.

Prichádzajúci hovor a oznámenia správ
Po prepojení hodiniek a telefónu pomocou aplikácie: prichádzajúci hovor je
indikovaný blikajúcou ikonou v spodnej časti ciferníku a súčasne hodinky pípajú.

Ohlásenia správy
Po prepojení hodiniek a telefónu pomocou aplikácie: je prichádzajúca správa
Indikovaná blikajúcou ikonou v spodnej časti ciferníku a súčasným pípaním
hodiniek.
Vrátane SMS správ, Facebooku, WhatsApp, Skype atď. Ak je oznamovanie
niektorými aplikáciami vypnuté, hodinky žiadne upozornenie tejto aplikácie
nezobrazia.

Vzdialená kamera
1.

Uistite sa, že telefón a hodinky sú pripojené cez BT

2.

Kliknite na "fotografovať" z príkazového riadku aplikácie.

3.

Stlačte tlačidlo S3 (závierku fotoaparátu), v spodnej časti ciferníku bude
blikať čo znamená, že vzdialená kamera je pripravená.

Podsvietenie displeja
1.

Hodinky sú vybavené displejom FSTN LCD so širokým uhlom pozorovania,
a veľmi nízkou spotrebou.

2.

Za zlých svetelných podmienok, stlačením tlačidla S1 rozsvietite displej
(Na 2 sekundy pri každom stlačení).

3.

Aby ste šetrili kapacitu batérie, nepoužívajte podsvietenie displeja za
dobrých svetelných podmienok.

Upozornenie na nízku kapacitu batérie
Ak sa v pravom dolnom rohu ciferníku zobrazí ikona indikujúca nízku kapacitu
batérie, do 15 dní vymeňte batériu; inak môže byť narušená správna funkcia
hodiniek.
Výmena batérie
V týchto hodinkách je použitá štandardná gombíková batéria typu CR 2430;
po otvorení batériové priehradky je možné užívateľom batériu vymeni ť.
Inštalácia aplikácie
V APP Store alebo Google play vyhľadajte aplikáciu "Sports +" stiahnite ju a
nainštalujte. Uistite sa, že aplikácia má povolený beh na pozadí.
Pripojenie
1.
2.
3.

Na telefóne a hodinkách zapnite funkciu BT a zaistite, aby vzdialenosť
medzi týmito dvoma zariadeniami nebola väčšia ako 5 metrov.
Spustite aplikáciu a kliknite na ikonu menu v ľavom rohu.
Kliknite na "Pripojenie zariadenia" potom na "Správa pripojení a vyberte
Xwatch.

SURFWATCH

Sponge SurfWatch boli konštruované pre aktívnich
užívateľov, ktorí používajú jedny hodinky pre prácu,
vodotesné
cestovanie, surfovanie a ďalšie aktivity. Tieto hodinky sú
vodotesné do 50 m, takže s nimi môžete surfovať, plávať
alebo rybárčiť. Hodinky Sponge SurfWatch sú vybavené
životnosť
batériou s veľmi dlho výdržou, ktorú nie je nutné
batérie 1 rok
dobíjať. Batérie CR 2430 môže byť v hodinkách
použitá 1 rok. Sú to hodinky a monitor aktivity;
z vášho mobilného telefónu budete dostávať oznámenia, oznámenia
bude sledovať počet krokov, kalórií a prejdenej
vzdialenosti, ktoré môžete na svojej mobilnej aplikácií pre
iPhone alebo Android kontrolovať.
monitor
aktivít
stopky

www.mysponge.eu

