
KW10 chytré hodinky 

Poznámky: 

1. Společnost si vyhrazuje právo změnit obsah této příručky bez dalšího upozornění. Je normální, že 

některé funkce se mohou u některých verzí softwaru lišit. 

2. Před použitím nabíjejte tento produkt nakonfigurovaným kabelem nejméně 2 hodiny. 

3. Před použitím produktu musíte připojit synchronizační čas aplikace a nastavit osobní údaje. 

4. Tento produkt podporuje vodotěsnost IP68, není vhodný pro hlubinné potápění. Horká voda, čaj a 

jiné žíravé kapaliny jsou pro hodinky destruktivní a nebudou moci využívat záruku na produkt a 

bezplatné služby údržby. 

 

 

1. Přehled produktu 

Modely lze spárovat s: 

Telefony Android: podporují OS 5.0 a vyšší 

Iphones: Podpora OS 9.0 a vyšší 

 

 

2. Způsob seřízení přezky (pro kovové přezky) 

1. Spínací diagram. 

2. Nejprve pomocí pera zvedněte sponu a posuňte sponu do správné polohy. 

3. Poloha sedadla zámku je zarovnána s drážkou na opačné straně popruhu. 

4. Zavěste na tenkou tyč a zatlačte sponu dolů. 

 

3. Hlavní funkce 

1. Základní provoz 

Zapněte chytrý náramek 

Stisknutím a podržením dotykové oblasti chytrého náramku nebo bočního tlačítka po dobu 3 sekund jej 



zapnete: krátkým stisknutím bočního tlačítka nebo jediné dotykové oblasti probudíte náramek v 

pohotovostním režimu. 

Vypněte chytrý náramek 

Dlouhým stisknutím dotykové oblasti na rozhraní pro vypnutí vstoupíte do rozhraní pro výběr vypnutí. 

Poznámka: Pokud během nabíjení vypnete náramek, náramek se automaticky zapne. 

2. Výběr motivu 

Dlouho dostupné dotykové tlačítko v rozhraní pro výběr motivu. 

Vstupte do rozhraní pro výběr číselníku. 

Jediným dotykovým tlačítkem zobrazíte celé rozhraní vytáčení, dlouhým stisknutím dotykového tlačítka 

přepnete požadovaný styl. 

 

3. Krok, kalorie a vzdálenost 

Po zapnutí náramku se automaticky zapnou funkce počítání kroků, kalorie a vzdálenosti a data pohybu 

se zobrazí v reálném čase. 

Když je náramek úspěšně spárován s aplikací , sportovní data budou automaticky synchronizována v 

reálném čase (nebo ručně obnovena), aby se data náramku nahrála do aplikace, a data náramku budou 

vymazána v 00:00 hodin. každý den. 

4.Tepová frekvence 

Měření zahájíte dlouhým stisknutím dotykového tlačítka na rozhraní srdeční frekvence. 

Stisknutím a podržením opustíte rozhraní měření nebo krátkým stisknutím bočního tlačítka se vrátíte 

přímo do hlavního rozhraní. Historie testu je zobrazena na hlavním rozhraní srdeční frekvence. Během 

sledování srdeční frekvence by měl být náramek pevně nošen na zápěstí. 

5. Sledování spánku 

Výchozí doba sledování spánku pro náramek je od 22:00 do 8:00, pokud nosíte chytrý náramek ke 

spánku, pak můžete zkontrolovat čas spánku poslední noci v 8:00 ráno v rozhraní spánku. Když je 

náramek úspěšně spárován s aplikací , data spánku budou automaticky synchronizována v reálném čase 

(nebo ručně obnovena), aby se data náramku nahrála do aplikace. 

6. Fyziologická fáze 

Po připojení k aplikaci nejprve nastavte osobní fyziologický čas a cyklus, poté náramek automaticky 



zobrazí aktuální fyziologickou fázi. 

7. Sportovní režimy 

Přepněte do rozhraní sportovního režimu, dlouhým stisknutím dotykového tlačítka vstoupíte do 

sportovního režimu, existuje 9 sportovních režimů: běh, chůze, horolezectví, jízda na kole, plavání, stolní 

tenis, basketbal, badminton, fotbal. 

1. Běh, chůze, horolezectví 

Dlouhým stisknutím dotykového tlačítka vibrujete, aby se vám připomnělo, že chcete zahájit trénink 

jednou, a po vstupu do režimu běhu, chůze a horolezectví zobrazte údaje o době cvičení, počtu kroků a 

srdeční frekvenci. Opětovným stisknutím a podržením dotykového tlačítka připomenete hráči, aby 

jednou zastavil pohyb, a zobrazil aktuální údaje o tréninku a jediným dotykem se přepne sportovní 

režim po zastavení cvičení. 

2. Cyklistika, plavání, stolní tenis, basketbal, badminton, fotbalový režim 

Dlouhým stisknutím dotykového tlačítka vibrujete, aby se vám připomnělo, že chcete zahájit trénink 

jednou, a po vstupu do sportovního režimu zobrazte data tréninkového času, kalorií a srdeční frekvence. 

Opětovným stisknutím a podržením dotykového tlačítka upozorníte hráče, aby jednou zastavil pohyb a 

zobrazil aktuální tréninková data. Jediným stisknutím přepnete sportovní režim po zastavení cvičení. 

8. Stopky 

Dlouhým stisknutím dotykového tlačítka na rozhraní stopek vstoupíte do rozhraní časování stopek, 

jedním dotykem začne časování, pak zastavení časování jediným dotykem, dlouhým stisknutím ukončíte 

rozhraní stopek. 

 

4. Stažení aplikace a instrukce 

Instalace aplikace 

1. Vyhledejte „Link To Health“ ke stažení  

Telefon Android: Obchod Google Play 

Telefon Apple: Appstore 

2. Připojení aplikace k náramku 

Klepnutím vstoupíte do aplikace, vyberte možnost „Přihlášení“ nebo „Registrováno“. nebo „Přihlášení 

bez registrace“ 

úspěšné přihlášení - klepnutím na ikonu hodinek dole přejdete na stránku Zařízení. Klepněte na „Svázat 



nové zařízení“ a vstoupit na stránku Výběr zařízení. Klepněte na fotografii KW10 a zadejte stránku 

Připojení, poté klepněte na ruční připojení, najděte správné Bluetooth jméno vašeho zařízení a 

klepněte na něj. 

5. Další funkce (lze použít po připojení aplikace) 

1. Upozornění na příchozí hovor 

Chcete-li vybrat ano, klepněte na modrou barvu: Chcete-li vybrat ne, klepněte na šedou barvu. Když 

telefon přijme příchozí hovory, může být na náramek zatlačen, aby vám to připomněl. 

2. Připomenutí oznámení 

Klepnutím na „Připomenutí oznámení“ přejdete na stránku nastavení. U každé aplikace vyberte Ano 

klepnutím na modrou barvu: Chcete-li vybrat ne, klepněte na šedou barvu. Když telefon získá nové 

zprávy z vybraných aplikací, lze je poslat na náramek a na inteligentním náramku můžete vidět všechna 

oznámení. Nepřečtené zprávy lze zkontrolovat v rozhraní „Zobrazení zpráv“. Náramek může zobrazit až 

3 nepřečtené zprávy a zobrazí pouze poslední. 

3. Alarm 

Klepnutím na „Připomenutí alarmu“ vstoupíte na stránku nastavení a klepnutím na „+“ přidáte nová 

připomenutí. Klepnutím na připomenutí, poté posunutím nahoru a dolů nastavte čas a nastavte 

opakování nebo smazání. Jakmile náramek dosáhne nastaveného času, náramek vám připomene čas 

vibracemi. 

4. Připomenutí menstruace 

Klepnutím na „Připomenutí menstruace“ vstoupíte na stránku nastavení. Připomenutí zapnete 

klepnutím na „Spustit připomenutí“ na Růžovou. Poté nastavte datum poslední menstruace, 

psysiologický cyklus a dny menstruace. Na této stránce lze nastavit také narozeniny, věk Menarche a 

výšku. Klepnutím na „Zaznamenat více“ můžete zaznamenat bolest, průtok a náladu během 

menstruační fáze. 

5. Upozornění na protáhnutí se při dlouhém sezení / medicína / pitný režim / připomenutí setkání 

Klepnutím na  "sedentary/taking medicine/drinking water/meeting" Zapnete/Vypnete a zadejte čas.  

6. Rozsvícení obrazovky zvednutím ruky 

Klepněte na funkci „Lift to bright screen“ na modrou, když zvednete ruku nebo otočíte zápěstí a rozjasní 

se obrazovka. 

7. Nepřetržité monitorování srdeční frekvence 

Klepněte na "Sledování srdeční frekvence"  kliknutím na modrou, čímž otevřete nepřetržité sledování 

srdeční frekvence, noste náramek na ruce a bude automaticky monitorovat srdeční frekvenci každých 5 



minut. 

8. Vzdálená fotografie 

Klepnutím na tlačítko „Device Camera“ zapněte fotoaparát v telefonu a zatřeste chytrým náramkem, 

abyste mohli fotografovat, bude fotografie uložena do alba telefonu, pro některé telefony se systémem 

Android mohou být fotografie zobrazeny ve správě souborů telefonu, protože různé telefonní systémy 

Android aktualizovat zdroje různými způsoby. 

Poznámka: U žádostí o povolení, která se automaticky zobrazí, klikněte na Povolit. 

9. Najít můj telefon a Najít zařízení 

Po připojení k aplikaci se zobrazí nová funkce „Najít můj telefon“, dlouhým stisknutím jej zapnete a 

telefon bude vyzvánět jako připomínka. 

V aplikaci klepněte na „Najít zařízení“, náramek bude vibrovat jako připomenutí. 

10. Aktualizace firmwaru 

Po aktualizaci nové verze programu zařízení náramků se po připojení aplikace zobrazí výzva k aktualizaci 

firmwaru. 

 

6. Řešení problémů 

V případě, že během používání inteligentního náramku dojde k potížím, vyřešte jej prosím následujícím 

způsobem. Pokud problém přetrvává, kontaktujte prodejce nebo určený personál údržby. 

1.Náramek nelze zapnout: 

 

1. Stiskněte oblast dotyku displeje déle než 3 sekundy 

2. Ujistěte se, že je dostatek baterie, náramek dobijte a znovu spusťte. 

3. Pokud náramek necháte delší dobu a normální nabíječka nereaguje, zkuste nabíjení s výstupním 

výkonem 5V / 2V. 

 

2. Náramek se automaticky vypne: 

Je možné, že je baterie vybitá. Nabijte prosím náramek a spusťte jej znovu. 

 



 

 


