
Smartwatch W22AG  

manuál 
  



Instrukce pro použití 

Upozornění: Tyto hodinky vyžadují stažení mobilní aplikace a následné spárování skrz 

aplikaci. Hodinky nemohou být spárovány bez aplikace pouze pomocí Bluetooth. 

1. Tyto smartwatch hodinky nejsou lékařským zařízení, přestože detekují srdeční tep a 

okysličení krve. 

2. Nabíjení: Prosím nabijte své smartwatch hodinky před prvním použitím a ujistěte se, že jsou 

hodinky plně nabité. Prosím ujistěte se, že magnetické piny nabíjecího kabelu přesně sedí 

s nabíjecími kontakty hodinek. USB kabel můžete zapojit do USB adaptéru (5V 1A). Prosím 

ujistěte se, že kovové části jsou zbaveny prachu a nečistot. Během nabíjení hodinek, se na 

displeji zobrazí ikona nabíjení. Pokud smartwatch hodinky nebudete používat delší dobu, 

dobijte je prosím alespoň jednou za měsíc.  

3. Nepoužívejte nabíjecí adaptér s výstupním proudem vyšším než 2A, jinak budou hodinky 

poškozeny. 

4. Hodinky nesmí přijít do kontaktu s horkou vodou nebo vysokými teplotami; vodotěsnost 

hodinek bude poškozena. 

5. Nenabíjejte hodinky ve vlhkém/mokrém prostředí. 

 

Představení produktu 

 



Balení obsahuje: 

• Smartwatch hodinky 

• Uživatelský manuál 

• Nabíjecí USB kabel 

 

Instalace aplikace a Bluetooth propojení 

Prosím vyhledejte „fitcloudpro“ v Myapp a v Google Play na Android zařízeních nebo v App Store na 

iPhone zařízeních. Můžete také naskenovat QR kód níže pro zahájení stahování a instalace aplikace.  

 

Poznámka: Je vyžadován Android 5.0 a novější, iOS 10.0 a novější, Bluetooth 5.0 a novější 

Spárování: 

Vyberte zařízení, které chcete spárovat s mobilním telefonem. 

Pokud je v seznamu dostupných zařízení více zařízení, vyberte vaše zařízení dle MAC adresy. 

Pokud spárování proběhlo úspěšně, na displeji hodinek se v horní části zobrazí Bluetooth ikona.  

 

Parametry produktu 

Hlavní ovládací čip: RTL8762DK 

Bluetooth: BLE 5.0 

Rozlišení: 1,3 palce, TFT barevný displej 

Kapacita baterie: 200 mAh 

Typ baterie: Lithium-polymerový akumulátor 

Výdrž baterie: 5-7 dní 

Vodotěsnost: IP68 

Způsob nabíjení: magnetický USB kabel 

Provozní teplota: 0-40°C 

Kompatibilita: iOS 10.0 a novější, Android 5.0 a novější 

  



Instrukce k použití 

Stiskněte korunku nebo zvedněte zápěstí k rozsvícení displeje. Ciferník změníte podržením na hlavní 

obrazovce cca 3 vteřiny. Potažením nahoru zobrazíte přijaté zprávy. Potažením dolů otevřete 

ovládací centrum. Potažením doleva zobrazíte naměřená data (kalorie, kroky, vzdálenost). Potažením 

doprava zobrazíte lištu funkcí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Stiskněte korunku pro vstup do menu 

  



Popis funkcí 

1. Výměna ciferníku 

Dlouhým stiskem cca 3 vteřiny na hlavní obrazovce otevřete nabídku s ciferníky. Ciferník 

můžete vyměnit i v mobilní aplikaci. 

2. Ovládací centrum 

Potáhněte dolů k otevření kontrolního centra. Nachází se zde nastavení jasu, režim nerušit, 

funkce phone finder, informace o systému, vypnutí a nastavení. 

3. Nastavení jasu 

Potáhněte dolů a otevřete ikonu pro nastavení jasu a upravte dle potřeby. 

4. Režim nerušit 

Potáhněte dolů z hlavní obrazovky a zvolte režim nerušit, aby hodinky nepřijímaly oznámení. 

5. Phone-finder 

Potáhněte dolů z hlavní obrazovky a zvolte ikonu telefonu a telefon začne vibrovat. 

6. Systém 

Potáhněte dolů z hlavní obrazovky a zvolte ikonu systému a zobrazte si info o aktuální verzi 

systému. 

7. Nastavení 

Potáhněte dolů z hlavní obrazovky a zvolte ikonu nastavení a přejdete do nastavení funkcí. 

V nastavení se nachází nastavení displeje, vibrací, jazyka, QR kód aplikace, informace o 

systému 

8. Notifikace 

Potáhněte směrem nahoru z hlavní obrazovky k zobrazení zprávy.  

9. Sportovní funkce 

Potáhněte doleva k zobrazení ušlých kroků, vzdálenosti a spálených kalorií. 

10. Srdeční tep 

Potáhněte doleva dvakrát k zobrazení měření srdečního tepu. Po dokončení měření se 

zobrazí naměřená data. 

11. Monitorování spánku 

Potáhněte doleva třikrát k zobrazení podrobností ohledně spánku. Měření spánku probíhá 

mezi 21:30 až do 12:00 následujícího dne. 

12. Krevní tlak 

Potáhněte doprava k zobrazení lišty s funkcemi. Klepněte na ikonu krevního tlaku, po 

dokončení měření se zobrazí naměřená data. 

13. Okysličení krve 

Potáhněte doprava k zobrazení lišty s funkcemi. Klepněte na ikonu okysličení krve, po 

dokončení měření se zobrazí naměřená data. 

14. Sportovní režimy 

Potáhněte doprava k zobrazení lišty s funkcemi. Klepněte na ikonu sportovních režimů, 

vyberte sport, který chcete provozovat. 

15. Počasí 

Potáhněte doprava k zobrazení lišty s funkcemi. Klepněte na ikonu počasí k zobrazí 

předpovědi počasí. 

16. Ženské zdravotní funkce 

Potáhněte doprava k zobrazení lišty s funkcemi. Klepněte na ikonu ženského cyklu 

k zobrazení podrobností. 



17. Ovládání hudby 

Potáhněte doprava k zobrazení lišty s funkcemi. Klepněte na ikonu hudby. Skladby můžete 

libovolně přepínat. 

18. Stopky 

Potáhněte doprava k zobrazení lišty s funkcemi. Klepněte na ikonu stopek k zahájení měření. 

Ostatní funkce 

 

Upozornění 

1. Proč bych měl nosit hodinky těsně připnuté na zápěstí během měření srdečního tepu? 

Hodinky pracují na principu odrazu světla, při měření srdečního tepu hodinky skenují 

pokožku světelnými senzory a sbírají signál odražený od senzoru pro výpočet tepové 

frekvence. Pokud hodinky nejsou těsně připnuté k zápěstí, okolní světlo pronikne do senzoru 

a ovlivní přesnost měření. 

2. Hodinky by neměly být vystaveny horké vodě či vlhkému prostředí. Vzniklá pára z horké vody 

vnikne do hodinek, kde zkondenzuje na vodu a poškodí hodinky. 

3. Jakmile hodinky propojujete s Bluetooth, ujistěte se, že je Bluetooth v telefonu zapnuté a 

smartwatch hodinky také. Jakmile provádíte Bluetooth vyhledávání zařízení, ujistěte se, že 

hodinky nejsou připojené k jinému zařízení. Jakmile párujete hodinky s telefonem, ujistěte se, 

že se hodinky s telefonem nachází v těsné blízkosti. 

4. V nastavení telefonu prosím povolte zobrazení notifikací mobilní aplikace, aby hodinky mohly 

zobrazovat příchozí zprávy. 

5. Během měření okysličení krve, zůstaňte v klidu, nehýbejte se a nemluvte. Ujistěte se, že 

hodinky během měření máte ve stejné úrovni jako srdce. Tato funkce nemůže být použita 

pro lékařské účely. 

 

 

 



Informace o baterii 

Materiál baterie – Lithium polymerová baterie 

Model baterie – 481820 

Síla baterie – 0,555 wh 

Napětí – 3,7V 

Jmenovitá kapacita – 150 mAh 

 

Varování 

Tento výrobek není lékařské zařízení. Tyto chytré hodinky a její aplikace nejsou určeny k diagnóze, 

léčbě nemocí či prevenci proti nemocím. Poraďte se se svým lékařem ohledně správné techniky 

cviků či spánkových návyků. Výrobce si vyhrazuje právo upravovat a vylepšovat funkce hodinek, 

popsané v tomto návodu, bez oznámení. Tento návod slouží pouze k soukromým účelům. 


