
  
  

Smartwatch W28H 
Manuál 

Hodinky prosím plně nabijte před 
prvním použitím. 
Aplikace: Da Fit 



  
  

Stažení aplikace 
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1.1 Hodinky zapněte dlouhým stiskem 

korunky. 

. 2 Naskenujte QR kód níže a nainstalujte aplikaci Da Fit 

nebo přejděte do obchodu Play či Appstore a aplikaci 

stáhněte. 

Kompatibilita: Android 5.1 a novější， 
iOS 8.0 a novější 



  
  

Bluetooth Volání 

Krok1：Zapněte Bluetooth v mobilním telefonu. 

Krok2：Otevřete aplikaci Da Fit, klepněte na „Přidat“ 

a vyberte zařízení „K28H“. 

Krok3 : V menu hodinek přejděte na PHONE a 

přepněte do stavu ON 

Krok4: V nastavení hodinek přejděte na „about“ a 

zkontrolujte MAC adresu, poslední 4 písmena např. „6326“. 

Poté přejděte v mobilním telefonu do nastavení Bluetooth a 

zkontrolujte spárované zařízení, poslední 4 písmena by se 

měla shodovat. 

Spárování bez Bluetooth volání 

1 .3 Přejděte do mobilní aplikace. 



  
 

 
  

Krok1：Zapněte Bluetooth v mobilním telefonu. 

Krok2：Otevřete “Da Fit” aplikaci, klepněte na 

“přidat“ a spárujte se zařízením „K28H“. 

Funkce 

2.1.Základní rozhraní 

2.1.1 Zapnutí: Podržte korunku na cca 3 vteřiny. 

2.2.2 Vypnutí: podržte korunku na cca 3 vteřiny a poté 

zvolte potvrzení vypnutí.  

 

2 .2.3 Změna motivu displeje: Dlouhým stiskem na úvodní 

obrazovce se dostane na výběr motivů. V aplikaci v záložce 

„ciferníky“ jsou ke stažení další ciferníky. Upravením 5. 

ciferníku v mobilní aplikaci můžete nastavit i fotografii jako 

ciferník. 

2.2.Funkce v menu 

2.2.1.Měření aktivity (krokoměr) 

2.2.2.Monitor spánku 

Měření spánku probíhá mezi: 20:00 až 10:00 

Pro měření spánku musíte hodinky mít na zápěstí i přes 

noc. 

2.2.3.Cvičení 
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.2.4.Monitor srdečního tepu 

.2.5.Měření krevního tlaku 

.2.6.Měření okysličení krve 

2.2.7.Počasí (Potažením nahoru z hlavního ciferníku uvidíte 

stav aktuálního počasí) 



  
  

2.2.8.Ovládání fotoaparátu 

Android: Otevřete aplikaci Da Fit a přejděte na 

„shutter“, zatřeste s hodinkami nebo klepněte na displej pro 

pořízení fotografie. 

IOS: Otevřete aplikaci Da Fit a přejděte na „shutter“, 

zatřeste s hodinkami nebo klepněte na displej pro pořízení 

fotografie. Ujistěte se, že je otevřen fotoaparát v telefonu. 

2.2.9.Hudební přehrávač 

Pro stopnutí/pokračovaní, klepněte na ikonu vlevo, pro další 

píseň klepněte na ikonu vpravo） 



  
  

2.2.10.Zobrazení notifikací – Zapněte aplikaci Da Fit, 

přejděte na „notifikace“, kde nastavíte, z jakých 

aplikací chcete dostávat oznámení. 

Android uživatelé musí v nastavení telefonu povolit aplikaci Da 

Fit zobrazovat oznámení. Nastavuje se ve správě aplikací 

telefonu. 

2.2.11. Dechové cvičení 

3.Pop-up menu 
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.1. Telefon 

.2. O zařízení 

.3. Menu zobrazení 

.4. Vibrace nebo režim nerušit 

.5. Nastavení jasu 

.6 Nastavení 

4.Funkce v aplikaci Da Fit 

4.1.Data synchronizace 

Všechna naměřená data jsou synchronizována s aplikací Da Fit: 

kroky, spánek, srdeční tep, měření krevního tlaku, okysličení 

krve atd. 

4.2. Rozhraní chytrých hodinek 

4.2.1 Ciferníky 

 



  
  

4.2.2 Notifikace（Povolte zobrazení notifikací 

aplikací jako WeChat, Facebook, Twitter atd.) 

4.2.3. 3 alarmy 

 

4.2.5.Ostatní 

Najdi mé hodinky, časové formáty, režim nerušit, upozornění 

na dlouhé sezení, celodenní měření srdečního tepu, počasí, 

připomenutí pitného režimu, připomenutí menstruačního 

cyklu 

A. Zapnutím funkce „Find my bracelet”, začne náramek 
vibrovat. Je nutné spárování s telefonem. 

B. Časový formát (2 možnosti (12/24h zobrazení) 

D. Nastavení režimu nerušit 

E. Upozornění na dlouhé sezení (mezi 10:00 

až 22:00  



  
 

 
  

F. Celodenní měření srdečního tepu (pokud je aktivováno, 

hodinky měří tep pravidelně po celý den） 

G. Rozsvícení displeje otočením zápěstí 

H. Upozornění na pitný režim 

I. Počasí (zapnutím této funkce budete mít informace o počasí 

přímo v hodinkách, funguje na základě určení polohy telefonu) 

J. Upozornění na menstruační cyklus 

（ Poznámky: Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené 

funkce fungují pouze pokud jsou uložená související 

nastavení） 
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.1 Bluetooth připojení 

.1.1 Prosím zapněte Bluetooth ve svém telefonu a hodinky 

před spárováním. 

5 .1.2 Ujistěte se, že hodinky nejsou připojeny k jinému 

telefonu před spárováním.  

.1.3 Hodinky udržujte s telefonem v těsné blízkosti. 

1.4 V telefonu povolte zobrazení notifikací a povolte aplikaci 

běžet na pozadí telefonu, jinak nelze zobrazovat příchozí zprávy. 

 

 



  
 

 
  

5.3 Baterie: Adaptér: 5V 

 

Varování: Tento produkt není lékařské zařízení. 

Hodinky a jejich funkce by neměly být používány pro diagnózy, 

prevence nemocí a léčbu.  

Prosím konzultujte se svým lékařem správnou techniku 

provádění cviků či spánkové návyky. 

Výrobce si vyhrazuje právo vylepšovat a upravovat funkce 

výše zmíněné v tomto návodu bez dalšího upozornění. Tento 

návod je pouze orientační a nemusí se shodovat s finální verzí 

produktu. 



  
 

 
  


