
 

1. PRVNÍ ZAPNUTÍ 
Před první zapnutím je potřeba náramek nabít na plnou 

kapacitu. Pro nabití využijte přiložený adaptér. Ten můžete 
zapojit do USB portu Vašeho počítače nebo využít nabíječky 
telefonu.  

2. SPÁROVÁNÍ 
Po nabytí hodinek je potřeba stáhnout si do mobilu 

aplikaci. Hodinky jsou kompatibilní s aplikací FIT Pro – tato 
aplikace je volně dostupné na Google Play nebo App Store.  

Až budete mít aplikaci staženou, otevřete ji. Aplikace po 
Vás bude vyžadovat několik povolení. Doporučujeme vše 
povolit pro správnou funkci.  

Následně se Vám zobrazí úvodní stránka aplikace, kde se 
budete muset přihlásit. Pokud nemáte vytvořený účet, 
registrujte si nový účet. Dbejte zvýšené pozornosti při 
zadávání emailu. Na daný email vám přijde potvrzení pro 
aktivaci účtu. Pokud se nechcete registrovat, můžete využít 
tlačítka „Přeskočit“ v pravém horním roku.  

Aplikace vás požádá o povolení notifikací, doporučujeme 
notifikace zapnout.  

Spárování náramku – na úvodní stránce klikněte 
v dolním menu na ikonu nastavení. Na horní straně uvidíte 
nápis „Zařízení ještě není připojeno. Pod tímto nápisem 
klikněte na nápis „Spojte zařízení a zažijte více funkcí“. 
Dojde k vyhledání zařízení a následně klikněte na zařízení a 
tím by se mělo zařízení spárovat. Pokud vše proběhne 
úspěšně, poznáte to tak, že se na obrazovce náramku 
aktualizuje čas a datum. 

Pro správné měření je potřena v záložce „Můj“ vyplnit 
osobní údaje – pohlaví, věk, výška, hmotnost. Můžete si 
nastavit cíl kroků za den – doporučujeme 8 – 10 tisíc.  

 

3. Použití 
Mezi jednotlivými funkcemi hodinek přecházíte lehkým 

stisknutím části displeje hodinek. V případě, že chcete 

zvolit danou funkci, podržte prst na daném místě po 

dobu 2 – 3 sekund.  
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 4. UPOZORNĚNÍ 
▪ Náramek nevystavujte velkému tlaku, vlhkosti ani žáru.  
▪ Dosah Bluetooth je maximálně 10 m (bez žádných 

překážek, například zdi a podobně). 

5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
▪ Zaznamenávají kroky, vzdálenost a spotřebu kalorií 
▪ Hodiny, datum a stav baterie 
▪ Krevní tlak – měří každou hodinu anebo můžete změřit 

ručně 
▪ Režim sport – na výběr 5 druhů sportů (běh uvnitř, běh 

venku, cyklistika, sportovní chůze a cvičení) 
▪ Počasí – synchronizuje se s Vaším zařízením, pokud 

budete mít aplikaci a GPS 
▪ Další funkce: Nerušit, hudba, časovač, najít telefon, 

nastavení alarmu, připomínky, zobrazení příchozího 
hovoru, oznámení zpráv, funkce zatřesením vytvořit foto, 
aktualizace systému, monitoring spánku 

▪ Kompatibilita: Android 5 nebo vyšší, iOS vyšší 9, 
Bluetooth 4.2 

▪ Náramek vyžaduje propojení s chytrým telefonem 
▪ Nabíjení: 1,5 – 2 hodiny 
▪ OLED displej 1.56“ palců 
▪ Voděodolný IP67 
▪ Vestavěná baterie polymer lithiová 90 mAh 
▪ Možná změna "ciferníků" 
▪ Aplikace Fitpro 
▪ Český jazyk 
▪ Délka náramku 120mm - 200mm 
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