
 

 

Uživatelská příručka pro chytré hodinky 

 
Model číslo: W7 

 

 

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu! 

 

Pokud chcete porozumět používání tohoto zařízení a seznámit se se všemi funkcemi a jednoduchým 

způsobem ovládání, přečtěte si nejprve tento návod. 

 

Naše společnost si vyhrazuje právo na aktualizaci a změnu tohoto návodu. 

 

Balení obsahuje:  

1x dárkové balení  

1x uživatelská příručka  

1x nabíječka  

1x chytré hodinky 

 

Technické specifikace:  

Bluetooth: BT3.0+5.0 

Baterie: Lithium-iontová polymerová baterie 210 mAh, nabíječka s magnetickým nabíjecím konektorem 

Velikost: 45*38*10,7 mm 

Hmotnost: 50 g 

 

Upozornění 

 

Tento výrobek má vestavěnou dobíjecí lithiovou baterii. Pro bezpečné používání baterii nerozebírejte, 

neporušujte, nemačkejte a nevkládejte do ohně; pokud je silně nateklá, nepokračujte v používání; 

neumisťujte ji do prostředí s vysokou teplotou; nepoužívejte baterii po ponoření do vody. 

Nepoužívejte jej ve sprše/vaně nebo sauně, protože kapky vody proniknou do krytu, a zabraňte 

poškození periferních součástí poškrábáním.  Všechny výše uvedené skutečnosti jsou nad rámec záruky. 

 

Výrobek má stupeň krytí IP44, což znamená, že je odolný proti potu nebo drobnému postříkání vodou. 

Nepoužívejte produkt ve sprše, neponořujte jej do vody ani do jiné tekutiny.  

 

 

 

 



 

 

 

Návod k obsluze 

 

Displej: Posouváním přiblížíte/oddálíte inteligentní nabídku nebo přepínáte ciferníky hodinek, 

klepnutím vstoupíte do hlavní nabídky. 

Spodní tlačítko: Podržením tlačítka zapnete/vypnete zařízení; krátkým stisknutím tlačítka rozsvítíte 

obrazovku, když je obrazovka vypnutá. 

Dotykové ovládání: Jednotlivé funkce zadáváte klepnutím, zpět se vracíte přejetím doprava. Na 

domovské obrazovce přejetím dolů otevřete panel se stavem, přejetím nahoru otevřete centrum 

oznámení, přejetím doleva otevřete oblíbené funkce, přejetím na + je přidáte do oblíbených funkcí. 

Přejetím doprava otevřete hlavní nabídku. 

 

 

Změna ciferníku hodinek 

 

Změna ciferníku: podržením domovské obrazovky změníte ciferník hodinek. 

 

 

Pásek hodinek 

 

Výměna pásku u hodinek: Držte tělo hodinek, zatlačte na pásek z jedné strany na druhou a vyjměte jej, 

abyste jej mohli vyměnit. 

 

Pokyny pro nabíjení  

 

Tento výrobek používá magnetický nabíjecí konektor. Připojte nabíječku k zadní straně zařízení, zařízení 

se začne nabíjet automaticky. Hodinky také podporují klasické USB nebo standardní 5V nabíječku. Plné 

nabití chytrých hodinek trvá zhruba 90 minut. 

Upozornění: Nepřipojujte 2pinový magnetický nabíjecí kabel současně s vodivým materiálem, mohlo by 

dojít ke zkratu. 

 

Připojení 

 

Chcete-li hodinky propojit s telefonem, stáhněte si nejprve aplikaci do telefonu. 

 

 
 

Android/iOS: Pro stažení naskenujte výše uvedený obrázek QR kódu pomocí prohlížeče nebo 

jakéhokoli skeneru. 

Po instalaci zapněte připojení Bluetooth, otevřete aplikaci, potvrďte oznámení, povolte všechna 

oprávnění požadovaná aplikací a vyplňte své osobní údaje. Klepněte na možnost "Přidat zařízení", 

vyhledejte zařízení "Watch 7" (před pokusem o připojení zapněte GPS na svém chytrém telefonu) a 

klepněte na možnost připojit. 

 
 

Nastavení upozornění 



 

 

 

Přejděte do aplikace v telefonu - "Zařízení" - "Oznámení", vyberte příslušné aplikace a zapněte 

oznámení. 

 

 

 

Co když nedostávám oznámení? 

 

1. Hodinky synchronizují pouze oznámení telefonu z centra oznámení, například příchozí hovory, SMS, 

WhatsApp, WeChat a další, pokud nemáte nastavené oznámení v centru oznámení u telefonu, nemohou 

je přijímat ani hodinky. Telefon musí být schopen přijímat oznámení z příslušných aplikací, aby se 

zobrazovala i na hodinkách. Nezapomeňte v nastavení telefonu zapnout oprávnění k oznámení. 

2. Pokud ani po kroku (1) nepřijímáte žádná oznámení, obnovte tovární nastavení hodinek, vstupte do 

nastavení Bluetooth v telefonu a zkontrolujte, zda je připojen k zařízení "Watch 7". Pokud ano, zrušte 

párování, vypněte Bluetooth telefonu a znovu jej zapněte, abyste se znovu připojili. 

3. Pokud výše uvedené dva kroky problém s upozorněním nevyřeší, odinstalujte aplikaci MActivePro a 

stáhněte si ji znovu. Nezapomeňte během instalace povolit všechny požadavky na oprávnění od aplikace 

a poté se znovu připojte. 

 

Hlavní funkce 

 

Volání: Toto zařízení podporuje hovory přes Bluetooth a přes hodinky lze ovládat telefon pro 

uskutečňování nebo přijímání hovorů. Klepněte na ikonu hovoru Bluetooth v rozevírací nabídce, v 

nabídce Telefon-Nastavení-Bluetooth vyhledejte položku "Volání na hodinkách", nebo také "Watch 

Call" a připojte se k hodinkám. Aby se snížila spotřeba energie, pokud je audio Bluetooth mimo dosah, 

dojde k odpojení, pokud nedojde k opětovnému připojení do 3 minut, automaticky se vypne a je třeba jej 

znovu zapnout ručně. Zvuk hovorů přes Bluetooth lze vypnout, což znamená, že hodinky nemohou 

uskutečňovat ani přijímat hovory přes Bluetooth, což může prodloužit dobu používání, a ve výchozím 

nastavení je zapnutý režim nízké spotřeby energie. 

 

Kontakty: Po připojení k aplikaci telefonu můžete z aplikace přidat do telefonního seznamu hodinek 10 

často používaných kontaktů. 

 

Jazyk/čas/datum: Po vytvoření spojení se synchronizuje jazyk, datum a čas mezi mobilním telefonem a 

chytrými hodinkami. 

 

Pohotovostní ciferníky hodinek: Na výběr je několik ciferníků, dlouhým stisknutím 3 sekund na 

domovské obrazovce můžete přepínat mezi různými ciferníky; v aplikaci si také můžete stáhnout nové 

ciferníky nebo si nastavit fotografie jako pozadí svého ciferníku. 

 

Oznámení: Synchronizace a zobrazení oznámení aplikací, jako je Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail a 

další, mezi mobilním telefonem a chytrými hodinkami. Na hodinkách lze zobrazit až 8 oznámení. 

Upravte nastavení v aplikaci a povolte zobrazování oznámení pomocí oprávnění aplikace v mobilním 

telefonu.  Příchozí hovory můžete prostřednictvím hodinek odmítnout. 

 

Informace o činnosti: Zobrazení údajů o tréninku a zdravotním stavu včetně kroků, vzdálenosti a 

spotřeby kalorií. Tato data se budou ukládat každý den do půlnoci a poté se pro nadcházející den 

vynulují. Předchozí údaje můžete vyhledat v Historii. 

 

Aktivita: Zvolte sportovní režim pro záznam tréninku. Cvičení spustíte vybráním aktivity, cvičení 

pozastavíte posunutím doprava a ukončíte klepnutím. Zaznamenává dobu trvání, kalorie, tepovou 

frekvenci a další údaje. 

 

Funkce monitorování srdečního tepu: Při aktivaci této funkce měří přístroj srdeční frekvenci snímáním 

povrchové kapiláry kůže pomocí zelených optických diod. Vyčkejte přibližně 2 sekundy na zahájení 

měření a záznamu. Posunutím do dalších nabídek měření ukončíte. Informace o průměrné srdeční 

frekvenci, srdeční frekvenci při cvičení pro vaši věkovou skupinu a pohlaví najdete na internetu nebo 



 

 

požádejte o radu svého lékaře. 

Poznámka: Tento produkt se neřadí mezi zdravotnické zařízení. Všechny uvedené hodnoty jsou pouze 

referenční. 

 

Funkce měření krevního tlaku: Položte ruce na pevnou plochu a nehýbejte s nimi. Když je tato funkce 

aktivována, hodinky potřebují přibližně 45 až 50 sekund měření a odečítání, aby poskytly výsledek.  

Poznámka: Tento produkt se neřadí mezi zdravotnické zařízení. Všechny uvedené hodnoty jsou pouze 

referenční. 

 

Funkce elektrokardiogramu (EKG): Zařízení kombinuje optický snímač srdečního tepu a EKG snímač, 

který zobrazuje informace o srdeční činnosti uživatele. Když je tato funkce aktivována, hodinky 

potřebují přibližně 30 sekund měření a odečítání, aby poskytly výsledek, který lze zkontrolovat v 

aplikaci. 

Poznámka: Tento produkt se neřadí mezi zdravotnické zařízení. Všechny uvedené hodnoty jsou pouze 

referenční. 

 

Funkce měření kyslíku v krvi: Hladina kyslíku v krvi (SP02H) je množství kyslíku cirkulujícího v krvi. 

Informace o zdravém nebo abnormálním procentu kyslíku v krvi pro vaši věkovou skupinu a pohlaví 

naleznete na internetu nebo požádejte o radu svého praktického lékaře. 

Poznámka: Tento produkt se neřadí mezi zdravotnické zařízení. Všechny uvedené hodnoty jsou pouze 

referenční. 

 

Funkce stopek: Stiskněte tlačítko start a pauza, opětovným stisknutím zastavíte. 

 

Dálkové ovládání (hudba): Tato funkce umožňuje aktivovat a ovládat přehrávání hudby z telefonu 

prostřednictvím chytrých hodinek (v telefonu by měla být nainstalována aplikace pro přehrávání hudby). 

 

Informace: Kontrola čísla modelu, adresy Bluetooth a číslo verze. 

 

Obnovení: Klepnutím obnovíte všechna data (tovární režim). 

 

Funkce alarmu: Prostřednictvím aplikace v telefonu můžete nastavit několik časů buzení. 

 

Připomínka na cvičení nebo pití: V aplikaci nastavte čas cvičení nebo si nastavte připomínku pro to, 

abyste se napili. 

 

Funkce vyhledávání telefonu: Když jsou hodinky a telefon připojeny, může funkce "Najít telefon" 

pomoci s nalezením mobilního telefonu. Klepněte na možnost "Najít telefon" a vyhledejte telefon 

pomocí vyzvánění/zvuku vycházejícího z telefonu. 

 

Probuzení hodinek zápěstím: Hodinky můžete "probudit" pohybem zápěstí. Tuto funkci nastavte v 

aplikaci.  

Poznámka: Funkce může zvýšit spotřebu baterie. 

 
Pokyny k recyklaci a likvidaci  

Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z 

domácností v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského 

zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadů; recyklujte je zodpovědně, abyste podpořili 

udržitelné opětovné využívání hmotných zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systém pro vrácení 

a vyzvednutí nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Tento výrobek mohou prodejci 

odevzdat k ekologické recyklaci. 

 

Prohlášení výrobce, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic ES. 

 


