
Smartwatch P80
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:  hodinky P80, nabíjecí kabel s magnetickými kontakty, kovový řemínek, silikonový řemínek, 2 
x stěžejky pro upevnění kovového řemínku.

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 4 - 6 hodin. Baterie následně vydrží v pohotovostním 

režimu 15 dní a při častém používání až 7 dní.

Součástí balení je USB kabel, ten můžete zapojit do počítače (počítejte s delší dobou nabíjení) nebo nejlépe 

pomocí USB adaptéru (není součástí balení. Můžete použít tentýž, který používáte k mobilnímu telefonu). Hodinky 

se během nabíjení zapnou.

Nasazení řemínku:

Na silikonovém náramku se již nacházejí stěžejky. Pro nasazení ocelového řemínku (milánský tah) použijte 
stěžejky nacházející se zvlášť v balení.



Ovládání
Pokud jsou hodinky vypnuté podržte prst na dotykovém displeji cca. 4 sekundy, dokud hodinky nezavibrují. 
Poté již tažením prstu po dotykové obrazovce přepínáte obrazovky. U některých položek lze vyvolat 
podnabídku tím, že dotykové tlačítko přidržíte. Např. zobrazí se Vám ikona měření tepové frekvence -> 
podržte dotykové tlačítko 3 sekundy -> hodinky spustí měření.

Trénink, měření tepu, 
měření tlaku a měření 
kyslíku v krvi.

Trénink

Chůze
Běh
Cyklistika

Měření tepové frekvence
- Stisknutím ikony "Click to measure" 
aktivujete měření.

Měření krevního tlaku
- Stisknutím ikony "Click to measure" 
aktivujete měření.

Měření kyslíku v krvi - úroveň saturace 
(nasycení) krve kyslíkem udávaná v 
procentech
- Stisknutím ikony "Click to measure" 
aktivujete měření. 

Zprávy a notifikace, počasí, fotoaparát 
(dálkové ovládání fotoaparátu), přehrávač

Ukázka čtení notifikace z 
aplikace whatsapp.

Skok přes švihadlo
Badminton
Basketball

Fotbal
Plavání

Počasí aktuálně
Tomorrow - zítra

Slouží jako 
spoušť Vašeho 
fotoaparátu v 
mobilním 
telefonu.

Ovládání hudby v 
mobilním telefonu.



Stopky

Nastavení
-Mute: ztlumit
Brigtness: jas displeje
Switch style: změna vzhledu ciferníku

Párování s mobilním telefonem
Stažení a instalace aplikace "Da Fit"
Android operační systém: zapněte si Obchod Play a vyhledejte aplikaci Da Fit, nebo načtěte QR kód 
IOS operační systém: zapněte si App Store a vyhledejte aplikaci Da Fit,

Zadejte své 
údaje

Klikněte na 
PŘIDAT

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

Reset
Power Off: vypnout



Jakmile je v mobilním telefonu zapnuto bluetooth připojení hodinky se objeví v aplikaci. 
Ve spodní části obrazovky jsou tři ikony:

               souhrn

               nastavení hodinek

               profil uživatele

Klikněte sem

Nastavení hodinek:

Typ ciferníku může být i vlastní. 
Klikněte na tlačítko "Upravit" a 
můžete do aplikace nahrát vlastní 
fotku pozadí a určit polohu hodin a 
data.




