
Před prvním použitím: 
• Baterii nabijte vložením zástrčky (která se nachází na řemínku hodinek) do USB vstupu 
počítače nebo adaptéru telefonu. V případě, že se hodinky nabíjí, objeví se na obrazovce 
animace. V opačném případě otočte zástrčku na druhou stranu a znovu ji zkuste zapojit.
• Stáhněte si do svého chytrého telefonu aplikaci FitPro, kterou najdete v Play Store nebo 
naskenujte QR kód, který se nachází v přiložených pokynech na krabici produktu. Po 
instalaci aplikaci povolte přistup k GPS lokaci, připojení Bluetooth a potvrďte další 
požadovaná oprávnění.
• V aplikaci vyberte možnost „Set>Blind devices to experience more features“. Hodinky 
udržujte v blízkosti telefonu, aby je aplikace mohla detektovat. Až se na obrazovce objeví 
název nalezeného zařízení, klikněte na něj.
• Aplikace umožňuje přehled různých informaci, které pro vás hodinky shromažďují. 
Umožňuje také plánování a zaznamenávání tréninku. Pro přesnější vypočet dat můžete do 
položky „Mine>User profile“ zadat své fyzické údaje.

Menu hodinek můžete procházet krátkým dotekem prostoru pod obrázkem. Dlouhým 
dotekem (3 vteřiny) vyberete funkci na obrazovce.

• ’Sports’ – dlouhým dotekem se dostanete k výběru způsobu cvičení. Když pomocí krátkých 
doteku najdete svoji aktivitu, můžete začít nahrávat trénink dlouhým dotekem.
• ’Messages’ – v FitPro aplikaci přejděte na „Set>Message Push“. Vyberte, které aplikace 
pro zasílání zpráv chcete propojit se zařízením. Tyto zprávy se nyní zobrazí také na 
obrazovce hodinek. Pokud na hodinkách dlouhým stiskem vyberete „Messages“, zobrazí se 
poslední přijaté zprávy.
• ’More’ – v tomto menu můžete vyhledat funkci „reset“, která vymaže zaznamenané 
statistiky pohybu hodinek. Stisknutím a podržením možnosti „mac“ hodinky vypnete. 
Dlouhým stisknutím tlačítka pod obrázkem můžete hodinky znovu zapnout. 
• ’Camera’ –přejděte do aplikace FitPro. Dlouhým dotekem na možnost „camera“ aktivujete 
kameru telefonu. Nyní hodinky fungují jako spouštěč fotoaparátu.

Měření srdečního tepu a krevního tlaku můžete provést dvěma způsoby. V aplikaci 
„step>Hear...“ podržíte možnost „measure“. Krátkými klepnutími vyhledejte symbol srdce. 
Měření spustíte dlouhým dotekem. Měření trvá 30 vteřin. Výsledek bude viditelný na 
obrazovce až do dalšího měření. V aplikaci „step>Hear...“ (symbol srdce) je přehled všech 
měření s datem a časem.


