
SmartWatch K21
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 designových prvků. Tyto změny nemají nikdy vliv na kvalitu 

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

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.

K hodinkám je přibalen USB kabel se speciální koncovkou. Nabíjení můžete provézt pomocí počítače, ale 

doporučujeme využívat USB adaptér, který není součástí balení (Můžete použít tentýž, který používáte k 

mobilnímu telefonu) 



1. Ovládání

Hodinky zapnete podržením tlačítka ZAP/VYP dokud se nerozsvítí displej. Na úvodní obrazovce se objeví hodiny. 
Pokud táhnete prstem směrem vlevo měníte funkce pro měření tepové frekvence, krevního tlaku, spánku, 
kyslíku v krvi a teploty. Poslední obrazovka zobrazuje výpočty krků, spálených kalorií a úšlé vzdálenosti. Pro 
spuštění měření stačí zůstat na požadované položce a hodinky spustí měření automaticky. Krátkým stiskem 
tlačítka ZAP/VYP hodinky přepnou zpět na úvodní obrazovku s ciferníkem, dalším krátkým stiskem zhasnete 
displej.

Tažením prstu nahoru přepnete obrazovku na menu hodinek, v menu se nachází stejné fuknce, jako tomu je viz. 
výše, ale navíc se v něm nachází sportovní režim, stopky, odpočítávání a nastavcení hodinek (settings) 

State: souhrn
HR: tepová 
frekvence
BR: krevní tlak

Měření tepové
 frekvence

Krevní tlak Spánek Kyslík  krvi Teplota Kroky, kalorie
vzdálenost

Temperature: teplota
Sport: aktivity
Sleep: Spánek
Message: zprávy

Stopwatch: stopky
Countdown: odpočet
Setting: Nastavení

Setting(nastavení)
Theme: Změna cifeníku
Bright screen: čas rozsvícení displeje (5s,6s,7s)
System: funkce pro reset a restart
Reset uvede hodinky do továrního nastavení. Restart hodinky pouze vypne a zapne

Bluetooth připojení/Stažení a instalace aplikace:
V mobilním telefonu otevřete aplikaci Obchod Play (Android) nebo AppStore (iOS) a zadejte do vyhledávání FFit. Stáhněte a 
nainstalujte aplikaci FFit.

Po úspěšné instalaci je nutné souhlasit s obchodními podmínkami.



Pokud máte aplikaci poprvé zvojte "Registrace nového uživatele a zaregistrujte se zadáním e-mailové adresy a hesla

Vyplňte přezdívku, pohlaví, narozeniny, jednotky, výšku a hmotnost. Potvrďte tlačítkem "Vykonat" a na následující obrazovce zvolte barevný 
tón své kůže pro přesnější měření.

Zvolte svůj denní cíl. Vyberte kolik hodin denně spíte Je nutné povolit aplikaci přístup k oznámením. Bez tohoto povolení Vám 
do hodinek nebudou chodit zprávy ani notifikace.



Než hodinky spárujete s aplikací, ujistěte se, že máte v mobilním telefonu aktivované Bluetooth.

Budete vyzváni k povolení přístupu k poloze.
Ponechejte během používání aplikace.

Pozn.: při prvním spuštění aplikace budete vyzíváni k různým povolením. Pro 100% funkčnost aplikace povolte vše na co se aplikace ptá.

Vyberte hodinky pro přidání

Po úspěšném spárování máte zpřístupněné veškeré funkce pro nastavení hodinek. Můžete nastavit nové ciferníky, povolit notifikace 
(továrně jsou notifikace vypnuté, pokud chcete v hodinkách číst zprávy, je nutné kliknout na funkci "oznámení" a vybrat na co všechno 
chcete být v hodinkách upozorněni)

Pokud spustíte jakoukékoliv konti
nuální měření, je nutné počítat s 
nižší výdrží baterie hodinek.




