
M-02

SPECIFIKACE:
Model: Morellato M-02
Obrazovka: Dotykový displej IPS
Velikost obrazovky: 1,72”
Velikost hodinek: 35,5 mm x 45,5 mm
Hmotnost: 63 g (pouze hodinky)
Pracovní teplota:-20 až 60 °C
Baterie: 320 mAh
Vstup: 5V DC
Typ baterie: Lithiová
Připojení: BLE 5.0+ 3.0
Vodotěsnost: IP67
Řemínek hodinek: Nerezová ocel
Velikost řemínku: 22 x 22 mm
Životnost baterie: Pohotovostní režim (bez párování) 10-15 dní
Běžně používané: (pár BT 5.0) 5-7 dní
Podpora OS: Android 5 vyšší, IOS 10.0 nebo vyšší

SLEDOVÁNÍ ZAP/VYP:
Dlouhým stisknutím bočního tlačítka po dobu 3 sekund zapněte hodinky na displeji se zobrazí logo.

Chcete-li hodinky vypnout, musíte dlouze stisknout boční tlačítko na 3 sekundy; na displeji se zobrazí 
„GOODBYE“ a hodinky se vypnou..

    

DOMOVSKÝ DISPLEJ:

I Chcete-li změnit domovský displej, stačí dlouze stisknout na hlavní stránce hodinek a poté se pohybovat 
doleva/doprava, abyste viděli všechny dostupné ciferníky. Klepnutím na vybraný ciferník potvrdíte svou 
volbu.

Ciferník si můžete vybrat ze šesti dostupných ciferníků a dalších šest ciferníků lze vybrat z APP (s celkem 
12 dostupnými ciferníky).

FUNKCE RYCHLÉ ZMĚNY

Z hlavního ciferníku:

- přejeďte prstem nahoru -> sekce oznámení

- přejeďte prstem doprava -> sekce kroků

-  přejeďte dolů -> místní nabídka (připojení hovoru - jas - 
upozornění na nečinnost - ne rušit - pít vodu)

-  přejeďte doleva -> hlavní nabídka (kroky - sport - tepová 
frekvence - krevní tlak - telefonní seznam - volání - spánek 
- počasí - zpráva - stopky - hudba - najít telefon - jazyk - 
styl - nastavení dýchání).

ZKRÁCENÉ MENU:

-  Připojení hovoru -> klepnutím na ikonu zviditelníte zařízení MORELLATO M-02 
CALL v  sekci BT vašeho smartphonu: ikona se změní na bílou s  modrým obrysem. 
Poté přejděte do sekce BT svého smartphonu a  měli byste vidět dostupné zařízení 
MORELLATO M-02 CALL, poté na něj klepněte a připojte jej k chytrým hodinkám. V tuto 
chvíli budete moci volat přímo z chytrých hodinek.

-  Jas -> klepnutím na ikonu slunce regulujete jas vašeho zařízení: můžete si vybrat mezi 
6 úrovněmi jasu (od 0 do 5)

-  Upozornění na nečinnost -> klepnutím na něj jej zapnete 
a dalším klepnutím jej vypnete;

-  Nerušit-> klepnutím na něj aktivujete/deaktivujete režim DND: pokud je 
barva měsíce bílá, znamená to, že je režim ZAPNUTÝ, pokud je šedý, 
znamená to, že je VYPNUTÝ; režim DND můžete aktivovat také z APP 
v sekci SMARTWATCH;

-  Pijte vodu -> klepněte na ni, pokud chcete, aby vám hodinky připomínaly, že máte pít 
vodu každou hodinu. Pokud je barva ikony bílá, znamená to, že režim je ZAPNUTÝ, 
pokud je šedá, znamená to, že je VYPNUTÝ.

HLAVNÍ MENU HODIN:

-  Kroky-> můžete vidět celkový počet kroků, celkový počet kilometrů a celkový počet spálených kalorií

-  Sport -> můžete si vybrat z 8 sportovních aktivit: běh, chůze, skákání přes švihadlo, basketbal, volný 
trénink, jóga, cyklistika a pěší turistika.

Jakmile si vyberete aktivitu, klepněte na ANO pro zahájení cvičení: od tohoto okamžiku se na vašem 
telefonu zobrazí počítadlo času a kalorií a další sportovní údaje (trvání / kalorie / průměrná rychlost / 
průměrné tempo / průměrná srdeční frekvence). Aktivitu ukončíte kliknutím na tlačítko TIME OUT na 
telefonu a poté dlouhým stisknutím červeného tlačítka pro ukončení.

-  Srdeční frekvence -> klepněte na ikonu SRDEČNÍ FREKVENCE pro zahájení záznamu srdeční 
frekvence. Záznam srdečního tepu se na hodinkách zobrazí přibližně po 12 sekundách.

-  Krevní tlak -> klepněte na ikonu KREVNÍ TLAK pro zahájení záznamu krevního tlaku. Záznam krevního 
tlaku se na hodinkách zobrazí přibližně po 12 sekundách.

ODMÍTNUTÍ KREVNÍHO TLAKU

Způsob snímání krevního tlaku optickým senzorem, který používají tyto chytré hodinky Morellato, 
nedosahuje úrovně přesnosti a  přesnosti profesionálního zdravotnického zařízení. Rovněž nemůže 
zaručit ekvivalentní stabilní hodnoty. Hodinky nemohou nahradit lékařský přístroj ve své funkci zjišťování 
nebo diagnostiky patologií, srdečních nebo jiných onemocnění.

Máte-li podezření na jakoukoli anomálii, vždy se poraďte se svým lékařem a v případě gency, okamžitě 
kontaktujte pohotovostní služby ve vaší oblasti.

Morellato Group nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli nárok, který může vzniknout z  použití a/
nebo interpretace, kterou si uživatel zařízení a/nebo třetí strany mohou učinit z informací o krevním tlaku 
poskytovaných jejich zařízeními.

Čtení hodnot může být chybné a je ovlivněno vnějšími faktory, jako je paže uživatele, způsob upevnění 
chytrých hodinek a typ fyzické aktivity.
Tato funkce je určena výhradně pro rekreační a zdravotní účely.

-  Telefonní seznam -> můžete synchronizovat svůj telefonní adresář v chytrých hodinkách přímo z APP. 
V  sekci SYNCHRONIZOVAT KONTAKTY můžete vybrat kontakty a  po synchronizaci se zobrazí na 
vašich chytrých hodinkách

-  Volání -> můžete telefonovat přímo z chytrých hodinek. Nejprve klepněte na ikonu CONNECTION CALL 
na hodinkách, abyste ji zviditelnili v části BT vašeho telefonu. Poté vyberte zařízení MORELLATO M-02 
CALL ze sekce BT vašeho telefonu a připojte jej. Jakmile jsou připojeny, jste připraveni volat z chytrých 
hodinek.

-  Spánek -> klepněte na ikonu v chytrých hodinkách a jděte spát s hodinkami, když jsou připojeny k APP. 
Záznam spánku se zobrazí následující den v hlavní tabulce SLEEP části APP.

-  Počasí -> musíte mít hodinky propojené s  APP, aby se počasí zobrazovalo na vašich chytrých 
hodinkách.

-  Zpráva -> můžete rolovat nahoru a  dolů, abyste viděli všechny zprávy. Pokud je chcete všechny 
smazat, dlouze klepněte na jeden z nich.

-  Stopky -> stopky mohou počítat do 100 sekund. Stopky můžete pozastavit a znovu spustit znovu.

-  Hudba -> chytré hodinky můžete používat jako reproduktor a  zařízení pro čtení hudby. Nejprve 
klepněte na ikonu CONNECTION CALL na hodinkách, abyste ji zviditelnili v části BT vašeho telefonu. 
Poté vyberte zařízení MORELLATO M-02 CALL ze sekce BT vašeho telefonu a připojte jej. Jakmile 
jsou připojeny, jste připraveni ovládat hudbu na svém telefonu přímo z  chytrých hodinek a  můžete 
poslouchat hudbu přímo z reproduktoru chytrých hodinek.



-  Najít telefon -> Klepnutím na ikonu a  poté na START začne telefon vyzvánět (pokud je tichý režim 
VYPNUTÝ) nebo jednou zavibruje (pokud je tichý režim ZAPNUTÝ se zapnutými vibracemi).

-  Jazyk -> můžete si vybrat svůj jazyk z  10 dostupných jazyků (angličtina / italština / španělština / 
francouzština / němčina / portugalština / ruština / arabština / hebrejština / polština).

-  Styl -> můžete si vybrat vzhled hlavního menu hodinek mezi zobrazením „seznam“ a  zobrazením 
„4 mřížky“.

-  Dýchejte -> klepnutím na tuto ikonu zahájíte dechový trénink: můžete nastavit čas (1 min / 2 min / 3 min) 
a intenzitu dechu (nízká / střední / vysoká). Jakmile stisknete tlačítko Start, po 3 sekund odpočítávání, 
vlak se rozjede. Pro začátek můžete sledovat grafi cký a vibrační rytmus váš dechový trénink.

- Nastavení
•  Jas: můžete si vybrat ze šesti úrovní jasu od 0 do 5. Stisknutím + nebo – zvýšíte nebo snížíte úroveň jasu
•  Doba podsvícení: můžete si vybrat dobu podsvícení hodinek mezi 6 / 10 / 15 / 20 / 30 sekundami 
•  O aplikaci: zde naleznete informace o hodinkách (verze softwaru – verze uživatelského rozhraní – název 

zařízení – adresa Bluetooth)
•  Úroveň vibrací: můžete si vybrat intenzitu vibrací chytrých hodinek od 0 do 3
•  Resetovat: klepněte na toto, pokud chcete resetovat zařízení do továrního režimu
•  Vypnout: klepněte sem, pokud chcete chytré hodinky vypnout.

DALŠÍ FUNKCE APLIKACE

-  ZVEDNUTÍ ZÁPĚSTÍ K  PROBUZENÍ OBRAZOVKY -> zapněte tuto funkci, abyste zapnuli ciferník 
pokaždé, když hodinky nosíte a otočíte zápěstím.

-  NERUŠIT -> můžete aktivovat režim Nerušit, pokud chcete, aby vaše hodinky nemohly přijímat 
a zobrazovat žádná upozornění

-  PŘIPOMÍNKA NA DRINK -> zapněte tuto funkci, aby hodinky zobrazovaly upomínku osmkrát za celý 
den (8:00 ; 9:00, 11:30; 13:00; 15:00; 17:00; 19 :00; 21:00), abyste si zapamatovali, že máte pít

-  IDLE ALERT -> zapněte tuto funkci, aby hodinky každou hodinu zobrazovaly připomínku, která vám 
připomene vstát a projít se

-  VYMĚŇTE CIFERNÍK -> můžete si vybrat mezi 6  z  12 ciferníků, které chcete synchronizovat 
v  smartwatch: vyberte 6  ciferníků a  klepnutím na SPUSTIT SYNCHRONIZACI je synchronizujte 
s chytrými hodinkami

-  SYNCHRONIZOVAT KONTAKTY -> můžete synchronizovat svůj telefonní adresář v chytrých hodinkách 
přímo z APP. V sekci SYNCHRONIZOVAT KONTAKTY můžete vybrat kontakty a po synchronizaci se 
zobrazí na vašich chytrých hodinkách

- ALARM -> můžete nastavit max. 8 budíků, můžete si u nich vybrat čas a nastavit opakování

-  REMOTE CAMERA -> vyberte tuto funkci, aby se chytré hodinky mohly proměnit v dálkový ovladač. 

Vyfotografujte snímek a  poté stisknutím bočního tlačítka na chytrých hodinkách pořiďte snímek na 
telefonu

-  NASTAVENÍ TEPOVÉ FREKVENCE CELÝ DEN -> můžete změnit interval detekce srdeční frekvence 
a zvolit jej každých 30 / 60 / 120 minut

-  NASTAVENÍ KREVNÍHO TLAKU NA CELÝ DEN-> můžete změnit měření krevního tlaku v období a zvolit 
i tevery30/60/ 120mi m tes

-  NAJÍT HODINKY -> klepněte na tuto část, pokud jste ztratili hodinky poblíž a hodinky se spustí zvonění
-  NASTAVTE CÍL -> můžete nastavit počet kroků za den od minimálně 1 000 do maximálně 30 tisíc

GPS
Po spárování hodinek přejděte do sekce SPORT v APP a poté vyberte aktivitu ze zapnuté ikony
že jo. Poté klepnutím na GO spusťte aktivitu: APP zaznamená vaši sportovní aktivitu a trasu.
Jakmile je aktivita dokončena, APP zaznamená aktivitu v sekci POSLEDNÍ CVIČENÍ v sekci HLAVNÍ část 
hodinek. Údaje o aktivitě nebudou zaznamenány, pokud je doba trvání aktivity příliš krátká.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
V  souladu s  článkem 13 legislativního nařízení ze dne 25. července 2005, č. .151 „V  plnění směrnic 
2002/95 / CE, 2002/96 / CE a 2013/108 / CE, týkající se omezení používání nebezpečných materiálů 
v elektrických a elektronických zařízeních a třídění a dělení odmítnout“. Symbol přeškrtnuté popelnice 
zobrazený na zařízení znamená, že výrobek na konci své životnosti musí být zlikvidován odděleně od 
ostatního odpadu. Spotřebitel proto musí dát vyčerpané zařízení na konci jeho životnosti, do vhodných 
sběrných středisek různého odpadu pro elektrický a elektronický odpad nebo předejte výrobek prodejci 
při nákupu ekvivalentního zařízení, v poměru jedna za jednu. Správný diferencovaný sběr odpadu pro 
následné předání použitého zařízení k recyklaci, zpracování a likvidaci odpadu kompatibilní s životním 
prostředím přispívá k  zamezení možných negativních vlivů na životní prostředí a  zdraví a  podporuje 
recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení vyrobeno. Špatné nakládání s  výrobkem spotřebitelem by 
znamenalo uplatnění správních pokut podle D. Lgs č. 22/1997 (článek 50 a násl. č. 22/1997).

POUZE PRO TRH USA OMEZENÁ ZÁRUKA
Na co se vztahuje tato záruka. Morellato S.p.A. (“MORELLATO”), licencovaný distributor hodinek značky 
Sector, zaručuje, že hodinky Sector prodávané v  U.S.A. (“hodinky”) nesmí vykazovat vady materiálu 
a  zpracování, s  výhradou podmínek a  výjimek uvedených níže. Kromě toho společnost Morellato 
zaručuje, že v době prvního nákupu v maloobchodě budou hodinky platit
splňují normu voděodolnosti ISO 2281. Na koho se vztahuje tato záruka. Tato záruka
se vztahuje pouze na prvního kupujícího v  maloobchodě, přičemž krytí v  rámci této záruky trvá po 
dobu dvou let od data původního maloobchodního nákupu. Co udělá Morellato. Morellato dle vlastního 
uvážení buď (I) bezplatně vymění vadné hodinky, nebo (II) vymění
hodinky s ekvivalentními hodinkami, přičemž tato rovnocennost bude stanovena podle vlastního uvážení 
společnosti Morellato. V každém případě musí kupující dodržet níže popsaný reklamační řád. Reklamační 
řízení. Kupující musí Morellato písemně oznámit vady hodinek doporučenou nebo ověřenou poštou, 
s vyžádaným potvrzením o vrácení, do třiceti (30) dnů od jejich zjištění, nejpozději však do dvou let od 
data nákupu. Oznámení musí obsahovat vadné hodinky a doklad o koupi zaslané na následující adresu: 
Universal Watch Repair 177 S. Old Woodward Ave. Birmingham, MI 48009 nebo J&J Watch Repair 33
Walt Whitman Road Suite 133 Huntington Station, NY 11746. Společnost Morellato nenese odpovědnost 
za poplatky za přepravu hodinek dodaných do společnosti Morellato za účelem výměny nebo opravy. 
Společnost Morellato však ponese odpovědnost za přepravní poplatky za výměnu nebo opravu hodinek 
odeslaných kupujícímu. V žádném případě společnost Morellato nenese odpovědnost za jakékoli riziko 
ztráty, které ponese kupující.
Seznam WORLD SERVICE CENTER a  návod k  použití jsou k  dispozici na: http: //mid.morellato. 
cousermanual /

ZÁRUKA
Záruka platí dva roky. Pro uplatnění záruky je nezbytné předložit prodejci nebo technickému servisnímu 
středisku Mezinárodní záruční list řádně sestavený, orazítkovaný a  datovaný prodejcem v  době 
nákupu spolu s prodejním dokladem. Vady způsobené nehodami (klepání, rozdrcení atd.), nesprávným 
používáním, používáním ze záruky jsou vyloučeny nepředepsané baterie, vybité baterie ponechané uvnitř 
hodinek, úpravy, opravy a/nebo neoprávněná manipulace. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny baterie, sklo, 
řemínky hodinek, změna barvy pokovení nebo barvy, teplotní skok a  následky běžného opotřebení, 
roztržení nebo stárnutí hodinek. Zásahy v rámci záruky musí být prováděny v autorizovaných střediscích 
technických služeb, jinak bude záruka na produkt ukončena. Označení voděodolnosti platí pouze pro 
zcela nové hodinky. Pouzdro je vodotěsné pro účely DIN 8310. V  souladu s  italským legislativním 
nařízením č. 206 - 06.09.2005.
Všechny hodinky Sector jsou vyrobeny z hypoalergenní oceli 304 / 316l s díly z polykarbonátu a silikonové 
pryže, v souladu s aktuálními italskými a mezinárodními předpisy. Hodinky jsou vyráběny v Čínské lidové 
republice podle designu a specifi kací Morellato a jsou prodávány výhradně společností Morellato spa se 
sídlem via Commerciale, 29 - 35010 Fratte di S. Giustina in Colle (PD) Itálie - d.č. 13442590157.
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Dávejte pozor, abyste se vyvarovali používání v prostředí s vysokou koncentrací páry a používání mýdel 
a čisticích prostředků na chytré hodinky 


