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 10 
Před prvním použitím hodinky plně nabijte. 11 
Aplikace:  FitCloudPro12 



Instrukce 13 
Ujistěte se, že jsou hodinky plně nabité. Před prvním 14 
použitím nabíjejte hodinky alespoň dvě hodiny, dokud 15 
nebudou plně nabité. 16 
Nabíjení 17 
Konektor přiložte k magnetickým kontaktům na spodní 18 
straně pouzdra.  19 

 20 
Stažení aplikace 21 
Naskenujte QR kód níže, nebo stáhněte aplikaci 22 
FitCloudPro přímo z Google Play či Appstore. 23 

 24 
Ovládání displeje 25 
Hodinky zapnete dlouhým stisknutím tlačítka. Pro 26 
rozsvícení displeje poklepejte na displej.  27 

1) Listováním prstu doleva se zobrazují 28 
jednotlivé funkce. 29 

2) Listováním prstu doprava zobrazíte 30 
postranní menu. 31 

3) Listováním prstu dolů zobrazíte horní 32 
menu s funkcemi nastavení jasu, tichého 33 
režimu, Phone Finderu a nastavení. 34 

4) Listováním prstu nahoru zobrazíte 35 
přehled zpráv. 36 

 37 
 38 



Dlouhým stisknutím displeje zobrazíte nabídku motivů 39 
ciferníku, stisknutím vyberete nový. 40 
Menu zobrazíte stisknutím krátkým stisknutím tlačítka. 41 
Pro návrat na hlavní ciferník stiskněte krátce tlačítko. 42 
Pro vypnutí hodinek stiskněte tlačítko dlouze. 43 
Bluetooth spárování 44 

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci. 45 
2. Registrujte se a udělte veškerá potřebná 46 

oprávnění. 47 
3. Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuté. 48 
4. Prostřednictvím aplikace vyhledejte 49 

zařízení s názvem „KM10“. 50 
5. Potvrďte spárování.  51 

 52 
 53 
BT hovory 54 

1. Otevřete Bluetooth nastavení v mobilním 55 
telefonu. 56 

2. Připojte Bluetooth k zařízení „KM10 LE“. 57 
3. Udělte veškerá potřebná oprávnění. 58 
4. Po propojení může uskutečňovat hovory. 59 

 60 
Funkce 61 
Postranní menu 62 
Z hlavního ciferníku listujte prstem doprava. Zobrazí se 63 
vysunovací lišta s vybranými funkcemi.  64 

 65 



Horní menu 66 
Pohybem prstu dolů zobrazíte výběr funkcí – nastavitelný 67 
jas, tichý režim, Phone Finder, nastavení. 68 

 69 
Krokoměr 70 
Zobrazuje se aktuální počet ušlých kroků, spálených 71 
kalorií a ušlá vzdálenost.  72 

 73 
Číselník 74 
Funkce volání je přístupná pouze pokud je zařízení 75 
propojené s mobilním telefonem. Jakmile jsou hodinky 76 
propojené s aplikací, můžete uskutečňovat hovory. 77 
Hodinky můžete synchronizovat s telefonním seznamem, 78 
nebo snížit/zvýšit hlasitost. 79 

 80 
Sportovní režimy 81 
Na výběr je z následujících sportů: chůze, běh, turistika, 82 
cyklistika, basketbal, badminton, fotbal, jóga, stolní tenis, 83 
baseball, fotbal, hula hoop, tenis, sedy-lehy, volejbal, 84 
eliptický trenažér, švihadlo, golf, skok do dálky. 85 

 86 
Sportovní záznamy 87 
Hodinky ukládají vaše sportovní výkony po dobu 10 dnů. 88 
Ukládají se informace o kaloriích, srdečním tepu a délce 89 
trvání. 90 



 91 
Měření srdečního tepu 92 
Vstupem do rozhraní srdečního tepu automaticky 93 
započne měření. Jakmile je měření ukončeno, hodinky 94 
začnou vibrovat a zobrazí naměřená data.  95 

 96 
Monitorování spánku 97 
Hodinky sledují kvalitu, délku vašeho spánku v noci. 98 
Získaná data jsou vynulována každý den, jsou 99 
synchronizována s mobilní aplikací.  100 

 101 
Měření krevního tlaku 102 
Vstupem do rozhraní krevního tlaku automaticky 103 
započne měření. Jakmile je měření ukončeno, hodinky 104 
začnou vibrovat a zobrazí naměřená data. 105 

 106 
SpO2 107 
Vstupem do rozhraní krevního okysličení automaticky 108 
započne měření. Jakmile je měření ukončeno, hodinky 109 
začnou vibrovat a zobrazí naměřená data. 110 

 111 
Menstruační kalendář (žena) 112 



V mobilní aplikaci si můžete nastavit svůj periodický 113 
kalendář.  114 

 115 
Ovládání hudby 116 
Po propojení s aplikací můžete přepínat a pozastavovat 117 
hudbu v mobilním telefonu přímo z hodinek. 118 

  119 
Počasí 120 
Po propojení s mobilní aplikací jsou aktuální informace o 121 
počasí synchronizovány s hodinkami. 122 

  123 
Budík 124 
V mobilní aplikaci nastavíte až 5 budíků. 125 

 126 
Stopky 127 
Stopky se ovládají klasicky. Pro start stiskněte symbol 128 
„play“, pro pozastavení a spuštění dalšího mezičasu 129 
stiskněte symbol „stop“. 130 

 131 
Timer 132 
Nastavte čas, který se má odpočítávat. Spustit můžete až 133 
8 přednastavených časů, nebo můžete nastavit svůj 134 
vlastní.  135 



 136 
Zprávy 137 
V mobilní aplikaci si nastavte z jakých informačních 138 
kanálů chcete dostávat oznámení. Hodinky ukládají 139 
maximálně 15 zpráv.  140 

 141 
Phone Finder 142 
Po propojení hodinek s aplikací můžete vyhledat svůj 143 
telefon. Po aktivaci funkce začne telefon vydávat zvuk, 144 
díky kterému ho snadněji naleznete.  145 

 146 
Nastavení 147 
V rozhraní nastavení můžete změnit motiv menu, 148 
ciferníku, nebo zapnout úsporný režim pro delší výdrž 149 
baterie. Můžete upravit míru jasu a intenzitu vibrací, 150 
nastavit jazyk hodinek a změnit heslo. Zobrazíte 151 
informace o hodinkách a vypnete nebo resetujete zařízení 152 
(navrátí se do továrního nastavení). 153 

 154 
Připomínka dlouhé neaktivity 155 
Funkci nastavíte v aplikaci -  „zařízení“ > „výzva 156 
k aktivitě“. Zde funkci zapnete/vypnete a nastavíte 157 
časové rozmezí připomínání.  158 



 159 
Připomínka pitného režimu 160 
Funkci nastavíte v aplikaci -  „zařízení“ > „pitný režim“. 161 
Zde funkci zapnete/vypnete a nastavíte časové rozmezí 162 
připomínání.  163 

 164 
Q&A 165 
 166 
Hodinky nejdou zapnout. 167 
Ovládací tlačítko podržte déle než 3 sekundy. Problémy 168 
mohou být způsobeny slabou baterií, proto hodinky 169 
nejprve plně nabijte.  170 
 171 
Bluetooth je odpojeno nebo nedostupné. 172 
Hodinky restartujte a zkuste znovu připojit, případně 173 
restartujte Bluetooth v mobilu. Nepřipojujte mobilní 174 
telefon k jiným zařízením ve stejnou chvíli. 175 
 176 
Nesprávně změřený srdeční tep/SpO2/krevní tlak. 177 
Nejčastějším důvodem je nedostatečný kontakt mezi 178 
senzorem a zápěstím. Ujistěte se, že při měření jsou 179 
hodinky v plném kontaktu se zápěstím.  180 
 181 
Pro zodpovězení dalších častých otázek navštivte 182 
v aplikaci FAQ („My“ > „FAQ“). 183 
 184 
Upozornění: Hodinky nejsou zdravotnické zařízení, 185 
získaná data jsou vždy pouze orientační. 186 
 187 


