
Ďakujeme, že ste si zakúpili a chystáte sa použiť našu inteligentnú 
činku. Pred použitím si, prosím, prečítajte bezpečnostné opatrenia, 
aby ste predišli zbytočným rizikám. Prajeme vám príjemný 
používateľský zážitok.

1. Celková hmotnosť jednej činky je 2 kg a nastaviteľné hmotnosti 
1 kg, 1,5 kg a 2 kg. Kovový blok je v spodnom kryte. Kryt sa musí 
odskrutkovať. Keď je potrebné odskrutkovať kryt pre zmenu 
hmotnosti, spodný kryt musí byť počas odskrutkovania nahor         
a odskrutkovanie musí prebiehať opatrne, aby sa zabránilo 
zraneniu ľudí, zvierat a zničeniu predmetov.

2. Činka by mala byť umiestnená mimo dosahu detí, keď sa 
nepoužíva. Deti musia byť pod dohľadom pri používaní činky,    
aby sa zabránilo poraneniu.

3. Táto činka je výrobok na vnútorné použitie, bez vodotesnej 
funkcie. Prosím, nestriekajte na, ani nevkladajte elektronickú časť 
do vody.

4. Keď má byť elektronický modul činky odstránený z dôvodu 
nabíjania, musí byť vytlačený zo zadného otvoru.

5. Pri používaní výrobku upravte hmotnosť podľa vlastných 
potrieb, aby ste predišli zraneniu spôsobenému nadmernou 
hmotnosťou.

6. Pri používaní výrobku prosím držte činku pevne, aby sa zabránilo 
jej vyšmyknutiu z ruky.  

7. Nepoužívajte činku nevhodnou časťou tela alebo necvičte 
nesprávnym spôsobom, aby ste predišli zraneniu.

Dôležité upozornenie

Nastavenie hmotnosti, inštalácia a demontáž kovových závaží:

Upravte hmotnosť činky: Odskrutkujte spodný kryt činky.              
V spodnom kryte je kovový blok. Pri odskrutkovaní má byť 
základňa otočená nahor, aby sa zabránilo nehodám.

Hmotnosť činky: Hmotnosť samotnej činky je 1 kg, vybavená je 
2 ks 500 g kovových protizávaží a celková hmotnosť činky je 2 kg. 
Hmotnosť sa môže nastaviť od 1 kg do 1,5 kg a 2 kg. Ak sa vyžaduje 
hmotnosť 1 kg, odstráňte prosím dva pohyblivé kovové bloky.  
Ak sa vyžaduje 1,5 kg, inštaluje sa len jeden kovový blok. Ak sa 
vyžadujú 2 kg, inštalujú sa oba kovové bloky.

Po inštalácii kovového bloku, zaskrutkujte spodný kryt.

Inštalácia a demontáž činky

Elektronický počítací modul je poháňaný vstavanou lítiovou 
batériou. Pred nabíjaním je potrebné vytlačiť ho z otvoru,      
v zadnej časti činky.

Elektronický modul používa MicroUSB kábel na nabíjanie.

Po dokončení nabíjania venujte, prosím, pozornosť smeru 
inštalácie modulu, pričom nabíjací konektor smeruje nadol.

Inštal. a demontáž el. počítacieho modulu

1. Zapnite Bluetooth a GPS v telefóne a v obchode s aplikáciami 
vyhľadajte, resp. medzi stiahnutými aplikáciami „Antik SmartHome“.

2. Zapnite elektronický modul, podržaním „odtlačku prsta“            
po dobu 5 sekúnd.
3. Kliknite na zariadenie (činku), ktoré chcete pridať. 
4. Ikona Bluetooth na elektronickom module bliká, aplikácia 
identi�kuje a automaticky pridá činky.
5. Párovanie zariadenia je dokončené a môžete ho začať používať.

Pripojenie aplikácieZobrazenie stavu a spôsob prevádzky
el. počítacieho modulu

Popis funkcií

Návod na použitie
Inteligentná činka

Zobrazený stav Postup

Dotykové tlačidlo: dotyková oblasť je na odtlačku prsta. 
Stlačením a podržaním 5 sekúnd, spustíte elektronický
počítací modul. 

Stlačením a podržaním na 3 sekundy, prepnite modul
do voľného režimu „o“. Symbol v ľavom hornom rohu
zobrazuje „o“.

Vo voľnom režime: znova stlačte a podržte na 3 sekundy,
aby ste spustili obrazovku voľného pohybu. Ak chcete prejsť
na domovskú obrazovku, kliknite na oblasť odtlačku prsta.

Po ukončení pohybu opätovným kliknutím, zobrazíte
symbol „L“ a prepnete sa do režimu odpočítavania.

Režim odpočítavania: Stlačením a podržaním tlačidla
na 3 sekundy, spustíte odpočítavanie.

Po ukončení odpočítavania, opätovným kliknutím
zobrazíte symbol „+“. Dlhé stlačenie na 3 sekundy, uvoľní
zámok a vstupujete do režimu odpočítavania. Ak sa chcete
vrátiť na domovskú obrazovku, kliknite na oblasť
odtlačku prsta.

Zapnutie displeja: po zapnutí bude nastavený
Čína – pekinský čas. Ak je modul pripojený k mobilnej
aplikácii, čas sa dá synchronizovať. Ak neexistuje žiadne
spojenie, automaticky modul zaznamená časový stav,
kedy bol vypnutý.

Číslo činky

Poradie
záznamov

Kalórie

Pripomenutie História Povoliť hlas

Bluetooth Časový odpočetČíslo režimu
odpočítavania



6. Pre použitie zadajte vaše osobné 
fyzické parametre: pohlavie, výšku
a hmotnosť v nastaveniach aplikácie. 
Aplikácia vám potom môže poskytnúť 
osobný index cvičenia. Počet denných 
tréningových cieľov je možné nastaviť
v nastaveniach.

8. Po pripojení inteligentnej činky k mobilnej aplikácii, funkcia 
hlasového vysielania poskytne povzbudenie v rôznych jazykoch, 
pričom počítanie sa počas cvičenia zvyšuje, aby bolo cvičenie 
zábavnejšie. Podľa vašich preferencií je možné túto funkciu zapnúť 
alebo vypnúť nasledujúcimi spôsobmi.

Prostredie používania
Prevádzková teplota okolia: 20 °C – 45 °C
Vlhkosť pracovného prostredia: 20 % – 80 % RH
Prostredie skladovania
Skladovacia teplota okolia: -20 °C – 55 °C
Vlhkosť skladovacích priestorov: 20 % – 90 % RH

S dokladom o kúpe je záručná doba dva roky, na problém s kvalitou. 
Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:
• Poškodenie spôsobené neautorizovanou demontážou, opravou,  
      poškodením vodou/kvapalinou, nesprávnym použitím, úpravou, 
      nehodou a nedbanlivosťou.
• Poškodenie spôsobené zanedbaním alebo pádom zariadenia,
       zo strany používateľa.
• Príčina poškodenia nesprávnou obsluhou a nevykonaním
      odporúčanej údržby.
• Opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, budú účtované podľa
       stavu poškodenia.
• Výrobca má výhradné právo na konečné rozhodnutie o rozsahu záruky.

Odpočítavanie: po nastavení času 
kliknite na tlačidlo potvrdenia

Povoliť metódu 
spracovania, 
zavádzania alebo 
zlyhania

Modul je zapnutý, 
obrazovka sa 
rozsvieti, ale 
ovládanie dotykovej 
obrazovky je bez 
odpovede.

Keď sa displej po vypnutí nedá zapnúť, obrazovka 
s číslami sa nezobrazí. Na aktiváciu zariadenia 
použite nabíjací kábel. Po zobrazení obrazovky    
sa dá normálne používať.

Automatické 
vypnutie po 
spustení

Vložte nabíjací kábel do portu modulu a skontrolujte na 
displeji, či nie je batéria slabá a nie je potrebné ju nabiť.

Funkcia 
automatického 
spánku

1. Keď nie je činka pripojená a necvičí sa, obrazovka sa 
vypne do 1 minúty, automaticky sa vypne po 20 min   
aj indikátor napájania. 
2. Po vypnutí obrazovky, jedným kliknutím aktivujete 
stav zobrazenia obrazovky. V akomkoľvek režime dlhým 
stlačením na 5 sekúnd spustíte modul a dlhým 
stlačením na 10 sekúnd modul vypnete.

Vyberte modul z rukoväte činky, stlačte tlačidlo na 
zadnej strane modulu na 10 sekúnd a uvoľnite ho. 
Súčasne môžete vidieť, že elektronický modul je 
vypnutý a systém sa resetuje. V tejto chvíli sa 
dotknite ikony v rohu, čím ju reštartujete.

Činka bola pridaná 
do aplikácie, ale 
ikona sa zobrazuje 
ako „o�ine“
a nemožno ju spojiť    
s činkou.

Ak sa zobrazí ikona o�ine, znamená to, že činka 
nebola úspešne pripojená. Ak sa zobrazuje ako 
o�ine: 
1. Skontrolujte, či je činka zapnutá. 
2. Skontrolujte, či je na telefóne zapnutá funkcia 
Bluetooth. 
3. Potiahnite nadol a obnovte stránku a po 2 s 
skontrolujte, či je pripojenie úspešné.

Nastavenie čísla: predvolená hodnota je 100. 
Môžete ho upraviť na ľubovoľné číslo. 
Kliknutím na ľubovoľnú oblasť v aplikácii, 
potvrdíte toto číslo.

Záznam histórie: údaje sa 
automaticky uložia do 
aplikácie, pre vašu potrebu.Záznam histórie: 

neexistuje 
žiadny záznam 
pre prvé 
použitie, údaje 
sa objavia až po 
prvom použití.

Na hlavnej 
stránke sú tri 
voliteľné režimy. 
Vyberte si 
požadovaný 
režim.

7. Úspešne pridané, kliknutím na ikonu činky začnite s jej 
používaním. Môžete si nastaviť ciele podľa vlastných potrieb
a zvoliť športové režimy.

Špeci�kácia nabíjania

Riešenie problémov
Špeci�kácia produktu

Pracovné prostredie a skladovanie

Popredajné služby

Poznámka

Indikátor
slabej

batérie

Tlačidlo
zapnúť/vypnúť

hlas

Nabíjacia
koncovka

Položka Popis problému Riešenie

MicroUSB
2.0 4,75 – 5,25 V 0,5 ~ 0,8 A 140 mAh 1 – 2 h

            Biela LED:
15 % alebo viac
Červená LED:
15 % alebo menej

Vstupné
napätie

Vstupný
prúd

Stav kontrolky
nabíjania

Kapacita
batérie

Čas
nabíjania

Názov produktu

Bluetooth verzia

Bluetooth vzdialenosť

Veľkosť rukoväti

Materiál

Hmotnosť produktu

Displej

Špeci�kácia batérie

Pohotovostný čas

Pohotovostná údržba

Životnosť batérie

Inteligentná činka

Bluetooth 4.2

10 metrov

245,42 × Ø 70,7 mm

ABS + PC, kov a EVA

Okolo 2 kg

Nixie trubicový displej

Lítiová batéria 3,7 V/140 mAh

Okolo 10 hodín

Odporúčame nabíjať každé 3 mesiace

3 roky

Záručný list

Meno: Dátum:

Predajca:

Pečiatka predajcu

Produktové č.:

Tel. č.:

Adresa:

Vyrobené v Číne

1.

4.

5.

2.

3.

1. Funkcia spárovania s aplikáciou: 
vzhľadom na bezpečnosť osobných 
športových údajov, môže mať každá 
činka iba jeden účet v mobilnej 
aplikácii. Keď je vytvorený účet A   
v elektronickom module, účet B 

nemôže byť v elektronickom module, bez zrušenia predošlého 
spárovania. Ak používateľ zabudne číslo svojho účtu a nemôže sa 
prihlásiť, môže stlačením tlačidla reset na zadnej strane elektronického 
modulu obnoviť výrobné nastavenia. Dlhým stlačením na 10 sekúnd 
obnovíte údaje a modul sa vypne. Následne musí používateľ dlhým 
stlačením na 5 sekúnd modul opäť zapnúť. V tomto momente je 
zrušené spárovanie s predchádzajúcim účtom.
2. Metóda zrušenia účtu: na obrazovke zariadenia s Antik 
SmartHome aplikáciou, vyberte spárované zariadenie, ktoré je 
potrebné odstrániť a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.
3. Funkcia Reset: na zadnej strane elektronického modulu sa 
nachádza tlačidlo Reset, na obnovenie továrenských nastavení.


