
Chytré hodinky LW07 

Způsob provozu aplikace: 

1. Metoda stahování: Naskenováním kódu stáhněte aplikaci v nastavení hodinek nebo 

naskenujte QR kód níže. 

2. Proces instalace aplikace pro telefony Android: Stáhněte si aplikaci „FitCloudPro“ z obchodu 

Google Play nebo Myapp. Postup je následující: otevřete aplikaci, klikněte na Registrace - 

vyplňte číslo mobilního telefonu (e-mail) pro registraci - vyplňte osobní údaje - vyberte svůj 

sportovní cíl - začněte vyhledávat zařízení - vyberte odpovídající zařízení - úspěšně se připojte. 

Poznámka: Android může zařízení odpojit přímo. 

3. Proces instalace aplikace pro telefony IOS: Stáhněte si aplikaci „FitCloudPro“ z obchodu s 

aplikacemi. Postup je následující: otevřete aplikaci a ve výzvě klikněte na „OK“, vyberte 

Registrace - vyplňte číslo mobilního telefonu (e-mail) pro registraci - vyplňte osobní údaje - 

vyberte svůj sportovní cíl - začněte vyhledávat zařízení - vyberte odpovídající zařízení - vazba 

úspěšná. Poznámka: Chcete-li zařízení odpojit, nejdříve odpojte zařízení v aplikaci - nastavení 

telefonu - Bluetooth - ignorujte název Bluetooth. 

4. Připomenutí oznámení pro Android: Na rozhraní zařízení - Připomenutí zprávy - otevřené 

Oznámení Oprávnění - otevřené Připomenutí jedním kliknutím. 

5. Připomenutí oznámení IOS: Během procesu vázání zařízení se zobrazí vyskakovací okno 

systému a klikněte na „Párování“ - Připomenutí zprávy - otevřít oznámení Povolení - otevřít 

Připomenutí jedním kliknutím. 

Operace 

1. Na rozhraní vytáčení přejetím prstem shora dolů přejděte do rozhraní zkratek 

2. Na rozhraní vytáčení přejetím prstem zdola nahoru přejděte do rozhraní seznamu informací 

3. Na rozhraní vytáčení přejetím zleva doprava přejděte do stylu nabídky 

4. Na rozhraní vytáčení přejetím zprava doleva přejděte do rozhraní Kroky, Srdeční frekvence, 

Spánek a další. 

Údaje o cvičení 

Kliknutím na ikonu dat vstoupíte do rozhraní Data cvičení, kde můžete zobrazit data dne: kroky, 

vzdálenost a kalorie. 

Informace 



Informace- Po připojení hodinek k mobilní aplikaci budou nově vyskakovací informace z 

mobilního telefonu synchronizovány s hodinkami. Do hodinek lze uložit až 15 nepřečtených 

zpráv. 

Počasí 

Po připojení hodinek k mobilní aplikaci bude počasí automaticky synchronizováno s hodinkami. 

Monitorování zdraví 

Monitorování srdeční frekvence 

Při přepnutí na toto rozhraní se rozsvítí zelené světlo ve spodní části, aby se zahájilo měření, a 

měření je dokončeno přibližně za 30-60 sekund. Naměřená hodnota je založena na technologii 

PPG. 

Monitorování krevního tlaku 

Při přepnutí na toto rozhraní se rozsvítí zelené světlo ve spodní části, aby se zahájilo měření, a 

měření je dokončeno přibližně za 30-60 sekund. Naměřená hodnota je založena na technologii 

PPG. 

Monitorování kyslíku v krvi 

Při přepnutí na toto rozhraní se rozsvítí zelené světlo ve spodní části, aby se zahájilo měření, a 

měření je dokončeno přibližně za 30-60 sekund. Naměřená hodnota nám vychází z technologie 

PPG. 

Monitorování spánku 

Zobrazuje stav sledování spánku, data se aktualizují každý den, při synchronizaci aplikace lze 

data synchronně uložit a zařízení přepočítá data nového dne. 

Sportovní režim 

Vstupte do rozhraní a provádějte různé sportovní režimy: chůze, běh, horolezectví, jízda na kole, 

basketbal, jóga, eliptický stroj. 

Stopky 

Časování stopek - kliknutím na trojúhelník spustíte, dalším kliknutím pozastavíte, tlačítko vlevo 

znamená obnovení. 

Hudba 

Funkce Hudba - Po připojení k aplikaci otevřete hudební přehrávač a ovládejte přehrávání 

hudby. 



Úprava jasu 

V nabídce Nastavení zadejte Jas a vyhledejte rozhraní Úpravy jasu. Jas můžete ovládat 

přidáváním a odečítáním. 

Přepínač číselníku 

Lze zvolit ciferník, který lze přepínat dlouhým stisknutím ciferníku, a podporuje push dail 

(hodinky mají 4 vestavěné ciferníky). 

Zapnutí a vypnutí 

Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund spustíte stroj. Po nabití se hodinky automaticky 

spustí. Kliknutím na ikonu vypnutí zařízení vypnete. 

Přepnutí jazyka 

Po připojení hodinek k telefonu budou hodinky automaticky rozpoznávat a přizpůsobovat se 

jazyku telefonu. Vyberte ikonu jazyka v nabídce a nastavte různé jazyky. 

Systémové informace 

Zkontrolujte název Bluetooth, adresu Mac, verzi firmwaru, verzi uživatelského rozhraní a další 

informace o hodinkách. 

Obnovit tovární nastavení 

Obnovení továrního nastavení vymaže všechna osobní data. 

Parametry produktu 

Nejprve si prosím přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné použití 

Údaje o tomto produktu slouží pouze pro informaci o řízení zdraví. Nepoužívejte je jako 

lékařské údaje. V případě abnormálních údajů o těle má přednost nemocniční test. 

Vodotěsnost hodinek je IP68. Hodinky můžete běžně používat v životních scénách, jako je mytí 

rukou a déšť. Nevkládejte hodinky do horké vody, nestiskněte tlačítko pod vodou ani se 

neponořujte hluboko a nedotýkejte se korozivní kapaliny, aby nedošlo k poškození hodinek. 

Vodotěsnost: IP68 

Senzor: 3osý G-senzor 

Kapacita baterie: 190mAh 

Metoda synchronizace: Bluetooth 



Rozlišení: 240 * 240 

Displej: 1,09 palcový TFT plně dotykový barevný displej 

Pracovní doba: přibližně 5-7 dní 

Pracovní teplota: 10 ° C - 50 ° C 

Seznam balení: hostitel, nabíjecí kabel 

Kompatibilní systém: IOS 9.0 nebo vyšší, Android 5.0 nebo vyšší 


