
Chytré hodinky T1 

Kompatibilní operační systém a požadavky 

1. Android 4.4 a vyšší 

2. IOS 8.5 a vyšší 

3. Podpora Bluetooth 4.0 a vyšší 

Příprava 

Před prvním zapnutím nabijte chytré hodinky na 2 - 2,5 hodiny. Během nabíjení se na obrazovce 

zobrazí ikona baterie. 

Obrazovka OLED 

Elektroda 

Elektroda 

Světlo senzoru 

Elektroda 

Nabíjecí bod 

Nabite prosím hodinky jednou za tři měsíce pokud jsou hodinky nečinné 

Pokyny k připojení 

Metoda stahování mobilní aplikace 

Metoda 1: Naskenujte výše uvedený QR kód a stáhněte jej 

Metoda 2: Vyhledejte „Wearfit 2.0“ v obchodě Android nebo APP store a stáhněte a 

nainstalujte. 

Funkce 

Časový režim: Zobrazuje zbývající baterii, datum a čas, čas spánku, kroky (v chytrých hodinkách 

nelze nastavit datum a čas. Datum a čas se po připojení k zařízení synchronizují), stisknutím a 

přidržením změníte rozhraní. 

Krokoměr: Automaticky zaznamenává krok denně. 

Kalorie: Automaticky zaznamenává spotřebu kalorií denně. 

Vzdálenost: Automaticky zaznamenává vzdálenost chůze denně. 



Měření srdeční frekvence: měřte srdeční frekvenci každou hodinu, nebo změřte srdeční 

frekvenci ručně. 

Stisknutím a přidržením přejdete do rozhraní pro měření srdeční frekvence. 

Měření krevního tlaku: změřte krevní tlak každou hodinu, nebo změřte krevní tlak ručně. 

Stisknutím a přidržením přejdete do rozhraní pro měření krevního tlaku. 

Měření krevního kyslíku: měřte krevní kyslík každou hodinu, nebo měřte krevní kyslík ručně. 

Stisknutím a přidržením přejdete do rozhraní pro měření krevního kyslíku. 

Měření imunity: aktuální stav imunity lze automaticky měřit za hodinu pomocí aplikace a 

náramek lze přepnout do rozhraní imunity a dlouhým stisknutím klávesy Enter zahájit měření, 

měření je automaticky dokončeno zpět do odpovídajícího rozhraní. 

Měření teploty: aktuální teplota se automaticky měří v hodinu, kterou lze ručně měřit pomocí 

aplikace. Náramek se přepne do teplotního rozhraní a stiskne se pro zahájení měření a po 

měření se automaticky vrátí na odpovídající rozhraní. 

Test EKG: Klepnutím spustíte měření aktuálního EKG. Po úspěšném měření můžete v aplikaci 

zobrazit aktuální data EKG. 

Informační rozhraní kvality spánku: Měřte kvalitu spánku automaticky denně. 

Inteligentní připomenutí: Zapněte oznámení v aplikaci. Chytré hodinky vás upozorní na 

oznámení, příchozí hovory a textové zprávy. 

Režim tréninku: Stisknutím a přidržením rozhraní režimu tréninku vstoupíte. Jsou vestavěny 

režimy běh, alpinismus a cyklistika. Stisknutím a podržením spustíte záznam času cvičení, 

spálené kalorie. Stiskněte pro pozastavení. Stisknutím a přidržením opustíte aktuální režim. 

Počasí: Počasí v reálném čase bude synchronizováno s daty vašeho zařízení a zobrazí se na 

rozhraní zobrazení času. Chytré hodinky musí být připojeny k aplikaci a musí být zapnuta funkce 

GPS zařízení. 

Více: Časovač (Stiskněte a přidržte pro vstup nebo výstup, stiskněte pro spuštění nebo 

pozastavení), najděte můj telefon (stiskněte a přidržte pro nalezení, stiskněte pro zastavení), 

stiskněte a přidržte pro vypnutí, zpět (stiskněte a přidržte pro návrat k času rozhraní), QR kód 

(skenujte kód pro stažení APP) 

Ostatní: rozsvícení obrazovky zvednutím ruky, sedavé připomenutí, režim "nerušit", zatřesení 

ruky pro vyfocení, hodinové měření, sport WeChat, Apple health, automaticky přizpůsobte 

jazyk. 

Jak měřit EKG 



1. Před měřením se ujistěte, že je pokožka čistá. Uvolněte se, udělejte si pohodlí. 

2. Noste chytré hodinky správně a ujistěte se, že kůže je blízko tlačítka chytrých hodinek bez 

mezery. 

3. Vstupte na stránku měření EKG v chytrých hodinkách, stiskem a přidržením zahájíte měření. 

Mezitím stisknete a podržíte elektrody umístěné na dvou stranách chytrých hodinek dvěma 

různými prsty po dobu jedné minuty, dokud chytré hodinky nezobrazí úspěšné informace. 

Přejděte na stránku Wearfit 2.0 ECG a vyhledejte výsledek. Nebo zadejte do aplikace Wearfit 2.0 

APP a spusťte měření. Během měření držte polohu tak, jak je popsáno výše, dokud není 

měření dokončeno. 

Jak nabít a odpojit hodinky 

Postupujte podle výše uvedených pokynů a hodinky odpojte a nabijte. 

Otázky a odpovědi 

Nemůžete najít chytré hodinky nebo navázat spojení? 

Systém Android: 

1. Ujistěte se, že je zapnuto rozhraní Bluetooth a že značka Bluetooth je na chytrých hodinkách 

(Chytré hodinky jsou připojené, pokud je zde značka Bluetooth.) Umístěte chytré hodinky a 

zařízení vedle sebe, zkuste je vyhledat a připojit se. Připojení lze navázat na systému Android 

4.4 a novějších. 

2. Pokud se stále nemůžete připojit, zadejte Nastavení - Správa aplikací - autorizace správy - 

autorizace přístupu k aplikaci, najděte Wearfit 2.0, povolte veškerý přístup, znovu zadejte 

nastavení pro zapnutí služby určování polohy GPS, restartujte telefon, zkuste se znovu připojit. 

Systém IOS: 

Ujistěte se, že je zapnuté rozhraní Bluetooth a že značka Bluetooth je na chytrých 

hodinkách(Chytré hodinky jsou připojeny, pokud je zde značka Bluetooth.) Přejít na nastavení - 

Bluetooth - zapomenout na toto zařízení, poté bude aplikace schopna detekovat chytré hodinky. 

Po navázání chytrých hodinek se ukáže, že nejsou připojené nebo zbývající kapacita baterie je 

0%? 

Chytré hodinky a zařízení nejsou úspěšně připojeny, připojte zařízení znovu. 

Na aplikaci nejsou uvedena žádná data? 

Tažením dolů obnovíte hlavní stránku, data budou synchronizována a zobrazena v aplikaci. 

Automatická synchronizace dat bude provedena pouze při prvním připojení. Poté budou data 

automaticky synchronizována každou hodinu. Kromě toho zapněte hodinové měření. Aplikace 



odečítala hodinová data (kroky, srdeční frekvence) z chytrých hodinek. Pokud je hodinové 

měření vypnuto, nebudou existovat žádná data. 

Specifikace 

Velikost obrazovky - 1,4 palce 

Bluetooth- Bluetooth 4.0 

Vodotěsná úroveň - IP67 

Typ baterie - polymerová baterie 

Kapacita baterie - 90 mAh 

Doba nabíjení - 2–2,5 hodiny 

Velikost - 251 mm, 18 mm, 2,5 mm 

Způsob nabíjení: Micro USB 

Balení: Chytré hodinky a instrukce 

1. Pokud dojde k jakémukoli problému s kvalitou výrobku nebo jeho použitím, kontaktujte 

prosím přímo obchod, my se s ním rychle vypořádáme. 

2. Výsledky měření tohoto produktu jsou pouze informativní a nejsou určeny k žádnému 

lékařskému použití nebo základu. Řiďte se pokyny lékaře a nesmíte sami diagnostikovat a léčit 

podle výsledků měření. 

3. Vodotěsnost produktu je IP67, může být použita pro hydroizolaci, nikoli pro potápění a po 

dlouhou dobu ve vodě. Kromě toho tento produkt nezabraňuje horké vodě, protože vodní pára 

ovlivňuje prstenec. 

4. Společnost si vyhrazuje právo změnit obsah této příručky bez předchozího upozornění. 

Některé funkce se liší v odpovídající verzi softwaru, což je normální. 

5. Tento produkt obsahuje polymerovou baterii. Neumisťujte tento produkt na dlouhou dobu do 

prostředí s vysokou teplotou. Neumisťujte tento produkt do otevřeného ohně. 

 

 

 

 



 


