
LG 105 

Chytrý náramek, který integruje monitorování  srdeční frekvence a krevního tlaku, sběr údajů o 

pohybu a monitorování spánku. Uživatelé si mohou upravit svůj fyzický stav nastavením 

náramku, aby upravili svou práci a vytvořili zdravý životní styl. Náramek je přizpůsoben mobilní 

aplikací pro synchronizaci pohybových dat. Kromě toho má náramek také funkce, jako je 

připomenutí hovoru, budík a informace. 

Definice funkce tlačítka 

Boční tlačítko: Stiskněte boční tlačítko, náramek zobrazí hlavní rozhraní 

Zapnutí: Je-li mobilní telefon ve vypnutém stavu, stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu 

3 sekund, aby se systém zavedl, a po spuštění zobrazte hlavní rozhraní náramku. 

Ovládání kláves: Jedním tlačítkem přepínáte rozhraní obrazovky, pokud má aktuální rozhraní 

dílčí rozhraní, vstoupíte dlouhým stisknutím dotykového tlačítka po dobu 3 sekund. 

Jasná obrazovka: Je-li náramek ve stavu zájmu, jedním dotknutím obrazovky se rozsvítí. Pokud je 

v aplikaci zapnuto tlačítko "zápěstí (Wrist)", může být obrazovka během používání osvětlena 

zvednutím zápěstí. 

Shutdown: Single-touch button switches the screen to the "System Function" interface. After 

long press for 3 seconds to enter the sub-interface, the single-touch button switches to the 

"Shutdown" interface, and press and hold for 3 seconds to shut down. 

Jak používat produkt 

1. Stažení aplikace 

Při používání tohoto zařízení je třeba zařízení po stažení aplikace do mobilního telefonu 

připojit, aby se synchronizovaly aktuální informace o čase. 

Metoda stahování 1: Vyhledejte „Walkfit“ (systémový telefon ISO) na Googlu (systémový telefon 

Android) nebo Apple (systémový telefon ISO) ke stažení. 

Metoda stahování 2: Aplikaci můžete také naskenovat pomocí QR kódu. 

Metoda stahování 3: Stisknutím „Ostatní funkce“ na 3 sekundy vstoupíte do sekundárního 

rozhraní. Jednodotykové tlačítko se přepne do rozhraní QR kódu a skenuje a stahuje pomocí 

mobilního telefonu. 

Poznámka: Toto zařízení vyžaduje systém mobilních telefonů: systém Android 4.4 nebo vyšší 

(telefon Android), 10 S 8,2 nebo vyšší systém (telefon Apple), dočasně nekompatibilní s jinými 

systémovými telefony. Bluetooth verze 4.0 nebo vyšší. 



Připojit aplikaci: 

1) Otevřete staženou a nainstalovanou aplikaci „Walkfit“. 

2) Vyberte „Zahájit skenování“ 

3) Klikněte na naskenovaný Bluetooth název náramku, ke kterému se chcete připojit. 

(Poznámka: Název Bluetooth lze zkontrolovat na obrazovce vypnutí) 

4) Úspěšné připojení 

Zrušte rozvržení aplikace: 

1) Klepnutím do aplikace „Nastavení“ vstoupíte do rozhraní nastavení. 

2) Klikněte na "Odebrat zařízení" ve spodní části rozhraní a uvolněte náramek. 

Výběr rozhraní motivu 

Výběr rozhraní motivu je jednou z následujících metod 

Model 1: Stisknutím a přidržením po dobu 3 sekund na hlavním rozhraní vyberte motiv. 

V současné době jsou na výběr 3 rozhraní témat a další rozhraní se neustále zvyšují. 

Model 2: V systémovém rozhraní najděte režim motivu, dlouhým stisknutím přepnete rozhraní 

motivu 

Jazyk aplikace: Japonština, Francouzština, Němčina, Italština, Španělština, Portugalština, 

Ruština, Čínština, Angličtina 

Popis hlavních funkcí 

Sportovní údaje: Náramek zaznamenává denní informace o najetých kilometrech, spálené 

kalorie, kroky. 

Spánek: Náramek sleduje kvalitu spánku v reálném čase v noci a zobrazuje délku spánku. 

Podrobnosti o kvalitě spánku v aplikaci můžete zkontrolovat. 

Srdeční frekvence: Dlouhým stisknutím rozhraní srdeční frekvence změřte srdeční frekvenci, 

počkejte, až se na konci měření zobrazí hodnota srdeční frekvence, a odešlete ji do aplikace pro 

další analýzu. 

Krevní tlak: Dlouhým stisknutím rozhraní krevního tlaku změřte krevní tlak, počkejte, až se na 

konci měření zobrazí hodnota krevního tlaku (systolický tlak / diastolický krevní tlak), a nahrajte 

ji do aplikace pro další analýzu. 



Zpráva: Náramek může zobrazit zprávy které přišly na mobil. 

Připomenutí hovoru: Když je v aplikaci aktivována funkce připomenutí hovoru, když mobilní 

telefon má příchozí hovor, může náramek vibrovat pro připomenutí. 

Ovládání kamery: Po zapnutí funkce ovládání kamery v aplikaci a zapnutí příslušných oprávnění 

můžete fotografii vzdáleně vyfotografovat dlouhým stisknutím ovládacího rozhraní kamery. 

Režim Sport: Dlouhým stisknutím přejdete do režimu Sport 

Systémové funkce: Dlouhým stisknutím tohoto rozhraní vstoupíte do dalšího rozhraní pro výběr 

funkcí, včetně nastavení jasu, tichého režimu, továrního resetu, vypínání atd. 

Reset: Stisknutím a přidržením tohoto rozhraní obnovíte tovární nastavení. 

Režim Nerušit: Stisknutím a přidržením tohoto rozhraní zapnete / vypnete funkci Nerušit. 

Jas: Stisknutím a přidržením rozhraní vstoupíte do rozhraní pro nastavení jasu, vyberte úroveň 

jasu, stisknutím a potvrzení se vrátíte na předchozí rozhraní. 

Vypnutí: Obrazovku vypnutí lze použít k zobrazení názvu Bluetooth a čísla verze zařízení. 

Stisknutím a přidržením rozhraní po dobu 3 sekund vypnete zařízení. 

Vyhledávání: Dlouhým stisknutím tohoto rozhraní v připojeném stavu telefon vyšle hlas, který 

připomene náramku, aby telefon našel 

QR kód: QR kód můžete na mobilním telefonu naskenovat a nainstalovat aplikaci „Walkfit“. 

Naskenujte QR kód a stáhněte si náramek Walkfit s odkazem na aplikaci. 

Způsob nabíjení 

Pokud začnete tento produkt používat, pokud je baterie téměř vybitá nebo je vybitá, nejprve ji 

nabijte. Tento produkt používá pro nabíjení vyhrazenou nabíjecí svorku a nabíjecí svorka je 

připevněna k nabíjecímu rozhraní kvazistupu, které má být nabíjeno. Způsob nabíjení je uveden 

níže. 

Správná metoda nabíjení a upínání 

Vstupní napětí musí být 5V / 1A nebo 5V / 2A. Po zahájení nabíjení bliká indikátor zařízení a na 

hlavní stránce se zobrazuje stav nabíjení. 

Opatření 

1. V důsledku vysoké teploty během horkého koupání vodní páry snadno vstupují do zařízení v 

plynném stavu, aby kondenzovaly a poškodily desku s obvody. 



2. Je přísně zakázáno kontaktovat benzen, ředidlo, silnou kyselinu a zásady a další chemikálie, 

které způsobí erozi zařízení. 

3. Elektronické výrobky by neměly být blízko silným magnetickým polím. 

4. Neprofesionální pracovníci by neměli zařízení rozebírat sami. 

5. Zlikvidujte obaly, baterie a elektronické výrobky, řádně je řaďte. 

6. Chraňte před tepelným zdrojem s vysokou teplotou. 

Centrum nápovědy 

Vzhledem k omezením systému Android nemusí při příchozím hovoru, upozorněních na zprávy 

a pohybu GPS fungovat, pokud Walkfit běží na pozadí. Je třeba zapnout ochranu spotřeby 

energie a systémová oprávnění pro automatické spuštění. 

1. Nastavení ochrany spotřeby energie 

Protože Android 6.0 aktualizuje režim řízení spotřeby, aby uživatelé šetřili režim napájení a 

nebyli vyčištěni při normálním provozu Walkfitu, uživatelé musí nastavit ochranu spotřeby 

energie. 

1) (MI telefon) Nastavení - elektřina a výkon - optimalizace úspory energie - aplikace inteligentní 

úspora energie - Walkfit - neomezeno. 

2) (HUAWEI) Nastavení - Vypnutí baterie - režim úspory energie - Vypnutí super úspory energie, 

můžete vidět Walkfit běží v řádku spotřeby energie. 

3) (SAMSUNG) Nastavení - Obecné - Správa baterií - Nesledované aplikace - Přidat Walkfit. 

4) (OPPO) Nastavení - Baterie - Ochrana spotřeby energie - Walkfit - Umožňuje provoz na 

pozadí. 

2. Nastavení vlastního spuštění 

Systém Android vyčistí některé spuštěné aplikace s cílem ušetřit paměť a zajistit plynulost 

systému. Aby byl zajištěn normální provoz Walkfitu, zákazníci musí aktivně otevírat nastavení 

samočinného spuštění. Podívejte se na příklad metody vyhledávání. 

1) (Mi telefon) Nastavení - Správa autorizací - Self Start Management - Walkfit vypínač. 

2) (HUAWEI) Nastavení - Aplikace - správa spouštění aplikací - Walkfit - ruční správa umožňuje 

vlastní spuštění, přidružení spuštění, aktivitu na pozadí - přepínač pro určení dokončení. 

3) (SAMSUNG) Nastavení - Baterie - Inteligentní správce - Aplikace Autorun - Správa Autorun- 

Walkfit. 



4) (OPPO) Nastavení - Správa aplikací - Walkfit - Povolit běh na pozadí - Otevřít. 

3. Upozorněte na nastavení oprávnění. 


