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 10 
Před prvním použitím hodinky plně nabijte. 11 
Aplikace: DaFit12 



Stažení aplikace 13 
Naskenujte QR kód níže, nebo aplikaci stáhněte přímo 14 
z Google Play nebo Appstore. 15 

 16 
Nabíjení a aktivace 17 
Před prvním použitím hodinky plně nabijte. Kabel 18 
přiložte k nabíjecím kontaktům na zadní straně pouzdra. 19 
Druhý konec kabelu zapojte do USB vstupu. 20 

 21 
Párování 22 

1. Otevřete aplikaci a zaregistrujte se. 23 
2. Pokračujte na záložku „zařízení“ a 24 

„přidat zařízení“. 25 
3. Udělte aplikaci veškerá potřebná 26 

oprávnění. 27 
4. Ze seznamu vyberte zařízení 28 

s názvem „KC08“. 29 
5. Hodinky se spárovaly s aplikací. 30 

 31 
 32 



Ovládání displeje 33 
Displej se ovládá stisknutím a listováním. 34 

 35 
Funkce 36 
Spánek 37 
Necháte-li si hodinky připnuté v době spánku, budou 38 
sledovat kvalitu a dobu vašeho odpočinku. Zjištěná data 39 
si můžete prohlédnout v aplikaci. Data se vynulují každý 40 
den v 8 hodin večer. 41 

 42 
Měření srdečního tepu 43 
Hodinky mohou měřit váš srdeční tep kdykoliv během 44 
celého dne. Pro start měření stačí stisknout displej.  45 



 46 
Krokoměr 47 
Hodinky automaticky počítají kroky, vzdálenost a 48 
odhadují spálené kalorie.  49 

 50 
Tréninkové režimy 51 
V tréninkovém rozhraní vybírejte z osmi různých sportů. 52 
Funkce se spustí stisknutím displeje. Poslední naměřená 53 
data se zobrazují v aplikaci.  54 

 55 
Měření krevního tlaku 56 
Pro změření krevního tlaku otevřete dané rozhraní a 57 
stiskněte displej.  58 

 59 
SpO2 60 
V rozhraní SpO2 stiskněte displej pro začátek měření. 61 

 62 
Počasí 63 
Po propojení a synchronizaci hodinek s aplikací se na 64 
displeji zobrazuje aktuální počasí a předpověď na další 65 
den. Informace o počasí nastavíte v aplikaci.  66 



 67 
Notifikace 68 
V mobilní aplikaci se nastavuje, jaké notifikace chcete 69 
zasílat. V hodinkách zůstává uloženo 5 posledních zpráv.  70 

 71 
Ovládání fotoaparátu 72 
Po propojení s aplikací a udělení všech nutných 73 
oprávnění můžete ovládat fotoaparát přímo z hodinek. 74 
Stisknutím displeje pořídíte snímek.  75 

 76 
Ovládání hudebního přehrávače 77 
Po propojení s aplikací a udělení všech nutných 78 
oprávnění můžete ovládat hudební přehrávač přímo 79 
z hodinek. Z displeje na hodinkách můžete hudbu 80 
pozastavovat nebo přepínat jednotlivé skladby v albu.  81 

 82 
Ostatní funkce 83 
Mezi další funkce patří stopky, budík, timer, nastavení 84 
míry jasu, tichý režim, Theater mode, reset (navrátí 85 
hodinky do továrního nastavení), informace o zařízení a 86 
vypínání. 87 

 88 
Stopky 89 



Stisknutím symbolu „play“ spustíte časomíru. Stisknutím 90 
symbolu „stop“ ukončíte mezičas. 91 

  92 
Budík 93 
Jednotlivé alarmy pohodlně nastavíte v aplikaci. Lze 94 
nastavit jednotlivý nebo opakující. Po dosažení 95 
nastaveného času začnou hodinky vibrovat.  96 

 97 
Theater mode 98 
Tato funkce slouží pro vypnutí vibrací a utlumení jasu.  99 

 100 
Připomínka dlouhé neaktivity 101 
Zařízení začne vibrovat, jakmile zjistí dlouhou dobu 102 
fyzické neaktivity a vybídne vás k pohybu. 103 

  104 
Připomínka pitného režimu 105 
Hodinky vás vibrací upozorní, že je čas jít se napít. 106 
V aplikaci si nastavíte časové rozmezí.  107 

 108 
Upozornění 109 



 110 
Hodinky jsou odolné vůči dešti, není však vhodné 111 
s hodinkami plavat. Nedoporučuje se ani sprchování 112 
s připnutými hodinkami. 113 
 114 
Chytré hodinky nejsou zdravotnické zařízení. Veškerá 115 
naměřená data jsou orientační.  116 
 117 
Společnost si vyhrazuje právo upravit uživatelskou 118 
příručku bez jakýchkoliv upozornění. Některé funkce se 119 
mohou lišit v konkrétních verzích softwaru. 120 
 121 


