
návod k použití

Zkontrolujte, zda je baterie zcela nabitá. Pokud bat-
erie není plně nabitá, nabíjejte ji minimálně po dobu 
2 - 3 hodin. Pokud jsou chytré hodinky vypnuté, na 
LCD se zobrazí ikona nabíjení.

Spárováni s chytrým telefonem
1. Pomocí QR kódu si stáhněte a naistalujete aplikaci 
„WearFit“

2. Uživatelé telefonů se systémem android naleznou 
aplikaci “WearFit” v obchodu Google Play, uživatelé 
se systémem IOS stáhnou aplikaci v App Store.

Smart watch immax SW11

Funkce
Úvodní obrazovka:  zobrazuje stav baterie, datum 
a čas, dobu spánku, počet kroků. (Čas na chytrých 
hodinkách se po spárování s aplikací automaticky 
synchronizuje s časem telefonu. Čas nelze manuálně 
nastavit na chytrých hodinkách.)

Sport: automaticky se zaznamenává počet kroků, 
spálených kalorií a vzdálenost, kterou ujdete

Měření srdeční frekvence: chytré hodinky auto-
maticky měří aktuální srdeční frekvenci. Pomocí 
aplikace můžete měření spustit i manuálně. Náramek 
se přepne do rozhraní pro měření tepové frekvence, 
dlouhým stiskem spustíte měření. Po dokončení 
měření se LCD vrátí do odpovídajícího rozhraní.

Měření krevního tlaku: chytré hodinky automaticky 
měří aktuální krevní tlak. Pomocí aplikace můžete 
měření spustit i manuálně. Náramek se přepne do 
rozhraní pro měření krevního tlaku, dlouhým stiskem 
spustíte měření. Po dokončení měření se LCD vrátí 
do odpovídajícího rozhraní.

Měření hladiny kyslíku v krvi: chytré hodinky auto-
maticky měří hladinu kyslíku v krvi. Pomocí aplikace 
můžete měření spustit i manuálně. Náramek se 
přepne do rozhraní pro měření hladiny kyslíku v krvi, 
dlouhým stiskem spustíte měření. Po dokončení 
měření se LCD vrátí do odpovídajícího rozhraní.

Sledování spánku: chytré hodinky automaticky sledují 
každodenní kvalitu spánku.

Režim cvičení: stisknutím vstoupíte do rozhraní 
režimu cvičení. Existují tři režimy: běh, horolezect-
ví a jízda. Stiskněte a podržte zvolený režim, čímž 
začnete zaznamenávat čas pohybu a spálené kalorie. 
Kliknutím sledování pozastavíte, následně spustíte.

Notifikace: zobrazuje notifikace příchozích hovorů a 
zpráv.

Další funkce: stopky (dlouhé stisknutí pro vstup, 
ukončení, klepnutí na start, pauza), hledání telefonu 
(dlouhé stisknutí pro hledání, klepnutí pro pauzu), 
vypnutí (dlouhé stisknutí pro vypnutí), reset (dlouhé 
stisknutí pro reset hodinek), QR kód (adresy pro 
stažení aplikace).

Chytré hodinky nelze spárovat s telefonem
Android
1. Ujistěte se, že v mobilním telefonu je systém 
Android 4.4 a nebo vyšší a máte bluetooth zapnutý. 
Na chytrých hodinkách nesmí být zobrazena ikona 
bluetoothu (pokud je ikona bluetooth zobrazena na 
náramku, znamená to, že je již připojen). Restartuje 
chytré hodinky a zkuste párování znovu.

2. Pokud se stále nemůžete připojit, přejděte do Nas-
tavení telefonu - Správa aplikací - Správa oprávnění 
- Správa práv pro aplikace, vyhledejte aplikaci (Wear-
Fit) a označte všechna oprávnění jako “Povolit”

IOS
1. Ujistěte se, že v mobilním telefonu je bluetooth 
zapnutý. Na chytrých hodinkách nesmí být zobrazena 
ikona bluetoothu (pokud je ikona bluetooth zobra-
zena na náramku, znamená to, že je již připojen). 
Restartuje chytré hodinky a zkuste párování znovu.

Upozornění
1. V případě jakéhokoli problému s kvalitou výrobku 
nebo s použitím chytrých hodinek, kontaktujte prosím 
přímo prodejce.

2. Výsledky měření jsou pouze orientační a nejsou 
určeny pro lékařské použití. Dodržujte prosím pokyny 
lékaře.

3. S ochranou proti vodě a prachu IP67 můžete hod-
inky používat v bazénu. Hodinky by se však neměly 
používat pro potápění, vodní lyžování nebo jiné 

aktivity. Nedávejte hodinky do horkých nebo jiných 
korozivních kapalin. Potápění do větší hloubky než 1 
metr může způsobit, že do hodinek pronikne voda. 
Záruka se na toto poškození nevztahuje.

4. Informace v tomto dokumentu mohou být 
změněny bez předchozího upozornění, při přípravě 
tohoto dokumentu bylo vynaloženo veškeré úsilí k 
zajištění přesnosti obsahu, avšak všechna prohlášení, 
informace a doporučení v tomto dokumentu nepřed-
stavují záruku jakéhokoli druhu. Je normální, že 
některé funkce se mohou v určité verzi softwaru lišit.
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návod na použitie

Skontrolujte, či je batéria úplne nabitá. Ak batéria 
nie je plne nabitá, nabíjajte ju minimálne po dobu 
2 - 3 hodín. Ak sú chytré hodinky vypnuté, na LCD sa 
zobrazí ikona nabíjania.

Spárovaný s chytrým telefónom
1. Pomocou QR kódu si stiahnite a nainštalujete 
aplikáciu “WearFit”

2. Užívatelia telefónov so systémom android nájdu 
aplikáciu “WearFit” v obchode Google Play, použí-

vatelia sa systémom IOS stiahnu aplikáciu v App 
Store.

Funkcie
Úvodná obrazovka: zobrazuje stav batérie, dátum 
a čas, dobu spánku, počet krokov. (Čas na chytrých 
hodinkách sa po spárovaní s aplikáciou automaticky 
synchronizuje s časom telefónu. Čas nemožno 
manuálne nastaviť na chytrých hodinkách.)

Šport: automaticky sa zaznamenáva počet krokov, 
spálených kalórií a vzdialenosť, ktorú prejdete

Meranie srdcovej frekvencie: chytré hodinky auto-
maticky meria aktuálnu srdcovú frekvenciu. Pomo-
cou aplikácie môžete meranie spustiť aj manuálne. 
Náramok sa prepne do rozhrania pre meranie tepovej 
frekvencie, dlhým stlačením spustíte meranie. Po 
dokončení merania sa LCD vráti do zodpovedajúceho 
rozhrania.

Meranie krvného tlaku: chytré hodinky automaticky 
meria aktuálnu krvný tlak. Pomocou aplikácie môžete 
meranie spustiť aj manuálne. Náramok sa prepne do 
rozhrania pre meranie krvného tlaku, dlhým stlačením 
spustíte meranie. Po dokončení merania sa LCD vráti 
do zodpovedajúceho rozhrania.

Meranie hladiny kyslíka v krvi: chytré hodinky auto-
maticky meria hladinu kyslíka v krvi. Pomocou apliká-
cie môžete meranie spustiť aj manuálne. Náramok 

sa prepne do rozhrania pre meranie hladiny kyslíka v 
krvi, dlhým stlačením spustíte meranie. Po dokončení 
merania sa LCD vráti do zodpovedajúceho rozhrania.

Sledovanie spánku: chytré hodinky automaticky 
sledujú každodenné kvalitu spánku.

Režim cvičenie: stlačením vstúpite do rozhrania 
režimu cvičenia. Existujú tri režimy: beh, horolezectvo 
a jazda. Stlačte a podržte zvolený režim, čím začnete 
zaznamenávať čas pohybu a spálené kalórie. Kli-
knutím sledovanie pozastavíte, následne spustíte.

Notifikácia: zobrazuje notifikácia prichádzajúcich 
hovorov a správ.

Ďalšie funkcie: stopky (dlhé stlačenie pre vstup, 
ukončenie, kliknutí na štart, pauza), hľadanie telefónu 
(dlhé stlačenie pre hľadanie, kliknutie pre pauzu), 
vypnutie (dlhé stlačenie pre vypnutie), reset (dlhé 
stlačenie pre reset hodiniek), QR kód (adresy pre 
stiahnutie aplikácie).

Chytré hodinky nedá spárovať s telefónom
Android
1. Uistite sa, že v mobilnom telefóne je systém An-
droid 4.4 a alebo vyšší a máte bluetooth zapnutý. Na 
chytrých hodinkách nesmie byť zobrazená ikona Blue-
tooth (ak je ikona bluetooth zobrazená na náramku, 
znamená to, že je už pripojený). Reštartuje chytré 
hodinky a skúste párovanie znova.

2. Ak sa stále nemôžete pripojiť, prejdite do Nas-
tavenia telefónu - Správa aplikácií - Správa oprávnení 
- Správa práv pre aplikácie, vyhľadajte aplikáciu 
(WearFit) a označte všetky oprávnenia ako “Povoliť”

IOS
1. Uistite sa, že v mobilnom telefóne je bluetooth 
zapnutý. Na chytrých hodinkách nesmie byť zobra-
zená ikona Bluetooth (ak je ikona bluetooth zobra-
zená na náramku, znamená to, že je už pripojený). 
Reštartuje chytré hodinky a skúste párovanie znova.

Upozornenie
1. V prípade akéhokoľvek problému s kvalitou výrob-
ku alebo s použitím chytrých hodiniek, kontaktujte 
prosím priamo predajcu.

2. Výsledky meraní sú iba orientačné a nie sú určené 
na lekárske použitie. Dodržiavajte pokyny lekára.
3. S ochranou proti vode a prachu IP67 môžete hod-

inky používať v bazéne. Hodinky by sa však nemali 
používať pre potápanie, vodné lyžovanie alebo iné 
aktivity. Nedávajte hodinky do horúcich alebo iných 
korozívnych kvapalín. Potápanie do väčšej hĺbky ako 
1 meter môže spôsobiť, že do hodiniek prenikne 
voda. Záruka sa na toto poškodenie nevzťahuje.

4. Informácie v tomto dokumente môžu byť zmenené 
bez predchádzajúceho upozornenia, pri príprave 
tohto dokumentu sa vynaložilo maximálne úsilie 
na zabezpečenie presnosti obsahu, avšak všetky 
vyhlásenia, informácie a odporúčania v tomto doku-
mente nepredstavujú záruku akéhokoľvek druhu. Je 
normálne, že niektoré funkcie sa môžu v určitej verzii 
softvéru líšiť.
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