
Pred prvým použitím:
• Nabite batériu vložením remienka na hodinkách do portu USB na počítači, alebo do 
adaptéra od telefónu. Ak sa hodiny nabíjajú, na obrazovke sa zobrazí animácia. V opačnom 
prípade otočte zástrčku na druhú stranu a skúste to znova.
• Stiahnite si do svojho smartfónu aplikáciu FitPro, ktorú nájdete v Obchode Play, alebo 
naskenujte QR kód v priložených pokynoch v balení produktu. Po inštalácii aplikácie povoľte 
prístup k polohe GPS, pripojeniu Bluetooth a po zobrazení výzvy potvrďte ďalšie požadované 
povolenia.
• V aplikácii vyberte položku ’Set>Blind devices to experience more features’. Udržujte svoje 
hodinky v blízkosti vášho telefónu, ta sa aplikácia môže detekovať. Keď sa na obrazovke 
objaví názov nájdeného zariadenia, kliknite naň.
• Aplikácia umožňuje zobraziť rôzne informácie, ktoré pre vás hodinka zhromažďuje.
Umožňuje plánovať a zaznamenávať cvičenia. Presnejší výpočet údajov nájdete na 
’Mine>User profile’, kde zadávate svoje údaje o fyzických vlastnostiach.

V ponuke hodíniek môžete listovať krátkym dotykom miesta na okraji pod obrázkom. 
Dlhý dotyk 3 sekundy vyberie funkciu na obrazovke.

• ’Sports’ – s dlhým dotykom si vyberiete spôsob cvičenia. Keď nájdete svoju aktivitu 
pomocou krátkych dotykov, začnite nahrávať svoj tréning s dlhým dotykom.
• ’Messages’ – v FitPro aplikaciji navigirajte v ’Set>Message Push’. Izberite katere aplikacije 
za izmenjavo sporočil želite povezati z napravo. Ta sporočila se bodo sedaj izpisovala tudi 
na zaslonu ure. Če na uri izberete ’Messages’ z dolgim pritiskom, se vam prikažejo zadnja 
prejeta sporočila.
• ’More’ – v tejto podponuke nájdete funkciu ’reset’, ktorý vymaže zaznamenané štatistiky o 
pohybe hodinkach. Dlhým stlačením na ’mac’ vypnete hodiny. Dlhým stlačením tlačidla pod 
obrázkom môžete hodiny znova zapnúť.

• ’Camera’ – prejdite do aplikácie FitPro. Dlhým dotykom na ’camera’ aktivujete fotoaparát 
telefónu. Teraz hodinky fungujú ako spúšťač na fotografovanie.

Meranie srdcového rytmu a krvného tlaku sa môže vykonávať dvoma spôsobmi. V aplikácií 
’step>Hear...’ stlačte tlačidlo ’measure’. Na hodinkach krátkym klepnutím prejdite na ikonu
srdce. Meranie sa spustí dlhým dotykom. Meranie trvá 30 sekúnd. Výsledok bude viditeľný 
na obrazovke až do ďalšieho merania. V aplikácií ’step>Hear...’ (ikona srdca) máte 
prehľad o všetkých meraniach s dátumom a časom.


