
Chytrý náramek D13 
Uživatelský manuál

Uschovejte si tento uživatelský manuál pro pozdější potřebu. Výrobce si vyhrazuje právo měnit 

parametry výrobku bez informování uživatele. Tyto změny se mohou týkat způsobů ovládání, 

aktualizace aplikace v mobilním telefonu a designové prvky. Tyto změny nemají nikdy vliv na kvalitu 

výrobku, naopak se jedná o změny, které výrobek vylepší.

Obsah balení: fitness náramek D13, řemínek

Představení výrobku

Nabíjení

1．Dříve než náramek použijete jej doporučujeme nabít po delší dobu, než je běžná doba nabíjení. 

Běžná doba nabíjení je 1-2 hodiny, takže by první nabití mělo trvat 2 - 4 hodin.

Náramek má nabíjecí USB konektor přímo zabudovaný. Zapojte jej nejlépe do USB adaptéru (není 

součástí balení. Můžete použít tentýž, který používáte k mobilnímu telefonu) nebo jej zapojte do USB 

slotu ve Vašem počítači/notebooku. Hodinky se během nabíjení zapnou.

Nabíjení počítačem

Nabíjení síťovým USB adaptérem.



Zobrazení hodin může být v aplikace změněno, nebo v položce ostatní (viz. níže) 

1.1 Krokoměr (nemá podnabídku) 1.2 Měření tepové frekvence   

1.3 Sport

1. Ovládání

tapnutím na dotykové tlačítko rozsvítíte displej, opětovným tapnutím přepínáte položky (viz. níže). 
Jakmile se na displeji zobrazí Vámi požadovaná položka např. měření tepu, stačí přidržet prst na 
dotykovém tlačítku cca. 3 sekundy a tím spustíte nové měření. Téměř každá položka má svojí 
podnabídku.
Pokud je náramek vypnutý zapnete jej tak, že dotykové tlačítko podržíte cca. na 3 až 5 sekund.

Podržte dotykové tlačítko a 
spustíte měření tepu, tlaku
a kyslíku v krvi.

Podnabídka:

1.4 Zprávy 1.5 More (Nastavení)

Pokud jsou k dispozici 
nové zprávy (notifikace) 
podržte dlouze tlačítko a 
můžete si je přečíst.

Dlouhým stiskem tlačítka 
zobrazíte podnabídku.

Vyberte sport a podržte dotykové tlačítko, spustí se časovač po jehož dobu je Vám měřena 
tepová frekvence a vypočítávány kalorie. V aplikaci pak můžete své výsledky sledovat a 
porovnávat.



1.6 Vzdálené pořízení 
fotografie z mobilního telefonu

1.7 Vyhledávání 
mobilního telefonu

2. Popis funkcí

Velikost obrazovky: 1.3" IPS 
Bluetooth: 3.0
Rozlišení displeje: 240*240

Kompatibilita: Android4.4 a více,  iOS 9.0 a více
Výdrž: v pohotovosti až 14 dní, při častém používání 2 - 3 
dny 
Ovládání: dotykové tlačítko

3. Data

Krokoměr a měření spánku měří již automaticky; pokud chcete však měřit sportovní aktivitu, je potřeba ji 

vybrat v položce Sports a delším podržením tlačítka rozevřít podnabídku s typy sportů. Na výběr je chůze, 

skákání přes švihadlo, sedlehy. Během aktivity se spustí měření srdečního tepu, krevního tlaku a kyslíku v 

krvy.

Podnabídka:

Pomocí tohoto QR 
kódu můžete stáhnou 
aplikaci do mobilního 

telefonu

RESET náramku Vypnutí náramku. 
Dlouhým stiskem 
tlačítka vypnete.



4. Bluetooth připojení

4.1 Stažení a instalace aplikace "FitPro"
Android operační systém: zapněte si Obchod Play a vyhledejte aplikaci FitPro, nebo načtěte QR kód z 
hodinek 
IOS operační systém: zapněte si App Store a vyhledejte aplikaci FitPro

5. Popis Aplikace FitPro

Než začnete párovat náramek s mobilním telefonem, zapněte v mobilním telefonu Bluetooth

Při prvním spuštění se Vás aplikace zeptá na povolení přístupu k oznámením. Stiskněte tlačítko "Otevřete" a budete 
přesměrováni do nastavení Vašeho mobilního telefonu. V seznamu aplikací najděte FitPro a povolte ji.



Ves spodní liště zvolte                  a následně klikněte na "Spojte zařízení a zažijte...."

Telefon začne vyhledávat hodinky, vyberte a vyčkejte než se aplikace s hodinkami spáruje.

Veškeré notifikace na příchozí zprávy jsou továrně vypnuté pro aktivaci přejděte na položku "Zpráva Push"

Povolte notifikace aplikací dle potřeby. 
V horní části je možné aktivovat rozsvícení displeje zvednutím zápěstí, režim nerušit (DND) alarmy a další.




