
Stvořeny pro aktivní uživatele



S1

S2

S3

S4

Manuál / Pokyny

S1  Osvětlení / Zapnutí/vypnutí BT
S2   Režim / Potvrzení / Uložit
S3   Numerické ovládání / Závěrka fotoaparátu / Spuštění/zastavení
        časovače
S4   Nastavení / Přepínač / Reset



Displej
Ikony na displeji

Funkční ikony
Dnešní datum

Počet kroků
Spálené kalorie
Ušlá vzdálenost
Nastavení alarmu
Stopky
Vzdálená kamera

Upozornění na příchozí hovor
Oznámení (SMS, facebook, skype ...)

Zapnutí / Vypnutí BT.
Nízká kapacita baterie
Stav alarmu
Kroky
Kcal
Vzdálenost v km



Zapnutí / Vypnutí
Dlouhým současným stiskem tlačítek S2 a S3 zařízení zapnete 
nebo vypnete.

Stav BT Zapnuto/Vypnuto
Pokud se zobrazuje ikona BT na ciferníku, je BT ZAPNUTO, pokud 
není
zobrazena je BT vypnuto.

Zapnutí/Vypnutí BT
Stiskněte a dlouho podržte tlačítko S1 až se na číselníku zobrazí 
ikona BT, což znamená, že Bluetooth je zapnuto. Shodným 
způsobem BT vypnete.

Synchronizace času
Pokud jsou hodinky připojeny k mobilnímu telefonu pomocí 
aplikace, bude čas hodinek synchronizován s telefonem 
automaticky. Pokud čas není správný, nastavte správný čas na 
mobilním telefonu a po synchronizaci bude nastaven správný čas 
nastaven i na hodinkách.



 
Manuální nastavení

1. Dlouhým stiskem tlačítka S4 vstoupíte do režimu nastavení času.
2. Dalším stiskem vyberete hodiny, minuty, vteřiny, formát času 
(vybraná hodnota bliká).
3. Stiskem tlačítka S3 nastavte správné hodnoty.
4. Stiskem tlačítka S4 potvrdíte aktuální nastavení.

Synchronizace data
Pokud jsou hodinky připojeny k mobilnímu telefonu prostřednictvím 
aplikace, bude datum hodinek automaticky synchronizován s 
telefonem. Pokud datum není správný, nastavte správný datum na 
mobilním telefonu, a datum hodinek bude po synchronizaci správně 
nastaven.

Nastavení alarmu
Po spárování telefonu a hodinek pomocí aplikace, je možné na 
hodinkách nastavit 3 druhy alarmu. Upozornění – toto není nastavení 
alarmu na telefonu.

Nastavení hodinek
Abyste vstoupili do režimu alarmu, 5 krát stiskněte tlačítko S2.



Pro vstup do režimu nastavení alarmu, dlouze stiskněte tlačítko S4.

Stiskem tlačítka S4 vyberte hodiny, minuty, vteřina a 
zapnuto/vypnuto.
Tlačítkem S3 nastavte hodnoty.
Tlačítkem S2 nastavení potvrdíte.

Stopky/Časovač
Pro použití stopek, postupujte podle níže uvedených pokynů:
1. Tlačítko S2 stiskněte 6 krát, vstoupíte do režimu stopek (ve 
spodní části
ciferníku se zobrazí ikona).
2. Stopky spustíte / zastavíte tlačítkem S3.
3. Tlačítkem S4 stopky vynulujete.

Skutečná doba cvičení
Hodinky mohou být použity pro kontrolu sportovních aktivit 
uživatele během dne:
1. Tlačítko S2 stiskněte (2/3/4 krát, ve spodní části ciferníku se 
budou zobrazovat příslušné ikony aktivit, a můžete načíst 
odpovídající sportovní data).



2. Tento den: jeden den od 0:00 do 23:59

3. Ve výchozím stavu je nastaven 24 hodinový krokoměr. 
Poznámka: prvních
10 kroků nebude na displeji reálných aktivit zobrazeno, protože 
systém nejprve identifikuje charakteristiku chůze uživatele, tento 
stav je normální.

Příchozí hovor a oznámení zpráv
Po propojení hodinek a telefonu pomocí aplikace: příchozí hovor je 
indikován blikající ikonou ve spodní části ciferníku a současně 
hodinky pípají.

Oznámení zprávy
Po propojení hodinek a telefonu pomocí aplikace: je příchozí zpráva 
indikována blikající ikonou ve spodní části ciferníku a současným 
pípáním hodinek. 
Včetně SMS zpráv, Facebooku, WhatsApp, Skype atd. Pokud je 
oznamování některými aplikacemi vypnuto, hodinky žádné 
upozornění této aplikace nezobrazí



Vzdálená kamera
1. Ujistěte se, že telefon a hodinky jsou připojeny přes BT
2. Klikněte na „fotografovat“ z příkazového řádku aplikace.
3. Stiskněte tlačítko S3 (závěrku fotoaparátu), ve spodní části 
ciferníku bude blikat což znamená, vzdálená kamera je připravena.

Podsvícení displeje
1. Hodinky jsou vybaveny displejem FSTN LCD s širokým úhlem 
pozorování, a velmi nízkou spotřebou.

2. Za špatných světelných podmínek, stiskem tlačítka S1 rozsvítíte 
displej (na 2 vteřiny při každém stisknutí).

3. Abyste šetřili kapacitu baterie, nepoužívejte podsvícení displeje 
za dobrých světelných podmínek.



Upozornění na nízkou kapacitu baterie
Pokud se v pravém dolním rohu ciferníku zobrazí ikona indikující 
nízkou kapacitu baterie, do 15 dní vym te baterii; jinak m že být 
narušena správná funkce hodinek.

Výměna baterie
V těchto hodinkách je použita standardní knoflíková baterie typu 
CR 2430; po otevření bateriové přihrádky je možné uživatelem 
baterii vyměnit.

Instalace aplikace
V APP Store nebo Google play vyhledejte aplikaci “Sports+” 
stáhněte ji a nainstalujte. Ujistěte se, že aplikace má povolen běh 
na pozadí.

Připojení
1. Na telefonu a hodinkách zapněte funkci BT a zajistěte, aby vzdálenost
mezi těmito dvěma zařízeními nebyla větší než 5 metrů.

2. Spusťte aolikaci a klikněte na ikonu menu v levém rohu.

3. Klikněte na “Připojení zařízení” pak na “Správa připojení a vyberte
Xwatch.



Sponge Surfwatch byly konstruovány pro aktivní
uživatele, kteří používat jedny hodinky pro práci,
cestování, surfování a další aktivity. Tyto hodinky jsou
vodotěsné do 50 m, takže s nimi můžete surfovat, plavat
nebo rybařit. Hodinky Sponge Surfwatch jsou vybaveny
baterií s velmi dlouho výdrží, kterou není nutné dobíjet.
Baterie CR 2430 může být v hodinkách použita 1 rok.
Jsou to chytré hodinky a monitor aktivity; z vašeho
mobilního telefonu budete dostávat oznámení, bude
sledovat počet kroků, kalorií a ušlé vzdálenosti, které
můžete na své mobilní aplikaci pro iPhone nebo Android
kontrolovat.

SURFWATCH
vodotěsné

životnost
baterie 1 rok

oznámení

monitor
aktivit

stopky

www.mysponge.eu
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