
3. Vstup do základního menu
 
Mezi jednotlivými nabídkami základního 
menu volte posunem prstu po obrazovce 
nahoru a zpìt.

Do výše uvedené nabídky vstoupíte kliknutím 
na nabídku. 
Funkci Wheater (poèasí) je nutné nejprve 
aktivovat v aplikaci.

STEPS/SLEEP/BPM/SPORT/MMHG/SPO2/
WEATER/MESSAGE

Obrázek 1. 

1. Zapnutí hodinek
Zmáèknìte ovládací tlaèítko hodinek na více 
než 3 vteøiny viz. obrázek 1. Hodinky se 
vypínaji z menu a ne tlaèítkem.

Obrázek 2. 

2. Ovládání hodinek
Hodinky se ovládají 
dotykem/posunem/podržením ve støední èásti 
obrazovky display viz. obrázek 2. .

4. Krokomìr (STEPS)
Krokomìr informuje o pøibližném poètu 
krokù, které jste pøíslušného dne již nachodili.
Jízda autem nebo prudké pohyby mohou 
zpùsobit naèítání krokù viz. obrázek 3. 

5. Monitor kvality spánku (SLEEP)
Informuje o délce a kvalitì vašeho spánku. 
Samozøejmì je nutné mít hodinky na ruce 
bìhem spánku viz. obrázek 4.

6. Meøení srdeèního tepu (BMP)
Zmìøí aktuální tepovou frekvenci vašeho 
srdce. Doporuèujeme nosit hodinky na levé 
ruce s pøimìøenì dotáhnutým páskem viz. 
obrázek 5.
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Obrázek 5. 

Chytré hodinky F-001 PRO
Návod k obsluze 

Nabijte hodinky pøed použitím.

Chytré hodinky pøed použitím nabijte! Vložte 
hodinky do nabíjecí stanice ve správné pozici 
(koleèkem k pantu) a nabíjecí stanici uzavøete
a zasuòte USB  konektor kabelu do USB 
zásuvky nabíjeèky. 

Nesprávným vložení hodinek do nabíjecí 
stanice ji mùžete poškodit a hodinky se 
samozøejmì nenabijí.

Nabíjeèka není souèástí dodávky.
Používejte nabíjecí zdroj s nabíjecím 
stejnosmìrným napìtím 5V a nabíjecím 
proudem 1,5-2A .

Aktivní Ikona na obrazovce hodinek potvrdí, 
že nabíjení probíhá.

Slabší zdroj (ménì než 1,5A )nemusí zajistit 
dostateèné nabití hodinek.

Nepoužívejte nabíjeèky s automaticky 
pøepínatelným napìtím, používejte pouze 
5V.

Dìkujeme za nákup chytrých hodinek 
Printwell F-001. Pevnì vìøíme že oceníte 
kvalitu zpracování, vzhled i funkènost. 

Balení obsahuje: 
chytré hodinky F-001 vèetnì silikonového 
pásku, nabíjecí stanici, základní návod v 
èeském a anglickém jazyce.

Návod obsahuje popis ovládání chytrých  
hodinek pomocí dotykové obrazovky hodinek.

Popis aplikace Dafit považujte pouze za 
orientaèní, popisující základní principy a 
funkce. Aplikace je prùbìžnì aktualizována a 
aktuální návod k obsluze nemùže popsat další 
zmìny èi pøípadná vylepšení, která nastanou v 
budoucnosti.

Správný èas se automaticky nastaví následnì 
po pøipojení hodinek k telefonu.

Chytré hodinky nejsou zdravotní pøístroj! 
Proto veškerá mìøení krevního tlaku a tepu 
považujte pouze za orientaèní.

Hodinky jsou vodìodolné a pøi bìžném mytí 
rukou je nemusíte odkládat.
Nekoupejte a nesprchujte se s hodinkami, 
nenoste je v saunì, neponoøujte je do vody 
nebo jiné kapaliny.



8. Mìøení krevního tlaku (MMHG) 
Zmìøí váš krevní tlak. 

viz. obrázek 8.

Hodinky nejsou lékaøský pøístroj a proto 
veškerá mìøení považujte pouze za orientaèní.

15. Stáhnìte a nainstalujte aplikaci DaFit 
do mobilu.

Aplikace DaFit není souèástí dodávky hodinek 
a mùžete ji ZDARMA stáhnout z webu. 

Aplikace je vhodná pro následující a vyšší  
verze operaèních sytémù mobilu:

Android 4.4 iOS 8.0

Aplikaci DaFit pro Android stáhnìte z Google 
Play.

Aplikaci DaFit pro IOS stáhnìte z App-store 

7. Sportovní mód (TRAINING) 
Zmìøí vaše sportovní výkony následujících 
sportù: WALKING (chùze), RUNNING (bìh), 
CYCLING (jízda na kole), SKIPPING 
(švihadlo), BADMINTON , BASKETBAL, 
FOOTBAL viz. obrázek 6.

Obrázek 6. 

Obrázek 8. 

9. Oxymetr (SPO2) 
Zmìøí nasycení krve kyslíkem v %.

viz. obrázek 9.

Hodinky nejsou lékaøský pøístroj a proto 
veškerá mìøení považujte pouze za orientaèní.

Obrázek 9. 

10. Poèasí (WEATHER) 
Informují vás o poèasí/krátkodobé pøedpovìdi 
ve zvolené lokalitì viz. obrázek 10.

Obrázek 10. 

11. Notifikace (MESSAGE) 
Zobrazuje pøíchozí SMS zprávy, notifikace o 
pøíchozích hovorech ale také notifikace 
aplikací jako jsou : We Chat, Linkedin, Skype, 
FacebookMeseenger, Twitter, WhatsApp, 
Viber, Line... 

12.  Vstup do vedlejšího menu

Do vedlejšího menu vstoupíte posunutím 
prstu po úvodní obrazovce vlevo.
Jednotlivé funkce vedlejšího menu jsou 
následující:

Ovládání fotoaparátu (CAMERA) 
Pomocí hodinek mùžete ovládat kameru 
vašeho mobilu. Poøízení vzdáleného selfie 
nebo jiné fotografie bude hraèkou.

TIMER (stopky)
BRIGHTNESS (nastavení jasu obrazovky) 
RESET (reset hodinek do továrního nastavení) 
POWER OFF (vypnutí hodinek) 
ABOUT (informuje o verzi sestavení) 

Jednotlivé funkce aktivujte kliknutím prstu 
na pøíslušnou nabídku.
Z funkce vystoupíte posunutím prstu 
vpravo.

Google Play

App-store 

14. Pár slov o propojení hodinek s 
telefonem.

Chytré hodinky umí spolupracovat s 
dotykovým telefonem, který používá operaèní 
systém  verze Android 4.4  nebo iOS 8.0 
minimálnì.

Hodinky opravdu nelze propojit se starým 
tlaèítkovým telefonem.

Pro úspìšnou spolupráci s telefonom musí být 
hodniky v dosahu bluetooth pøíslušného 
telefonu (10m maximálnì).

16.Povolte aplikaci DaFit veškeré pøístupy
Po nainstalování aplikace a jejím spuštìní povolte 
jakékoliv požadavky na pøístupy. Pokud pøístupy 
nepovolíte, aplikace nemusí správnì pracovat

17. Hodinky párujte pouze z aplikace DaFit 
Hodinky párujte pouze prostøednictvím aplikace 
DaFit (Pøidat zaøízení). Hodinky se zobrazí pod 
jménem KW-19.

Párování pomocí BT nastavení telefonu je 
chybné. Pøípadná existující/chybná spárování 
hodinek KW-19 v nastavení BT telefonu 
odstraòte. 

18. Popis aplikace DaFit 
Aplikace DaFit je pøeložena do èeského jazyka a
její ovládání je velice jednoduché/intuitivní a proto  
není tøeba jakéhokoliv dalšího popisu.
 

Mezi jednotlivými nabídkami volte posunem 
prstu nahoru/dolù. Do pøíslušné nabídky 
vstoupíte kliknutím. 
Z pøíslušné nabídky vystoupíte posunem prstu 
doprava viz. obr 7.

13. Zmìna úvodní obrazovky
Pokud si pøejete zmìnit vzor úvodní 
obrazovky, stisknìte obrazovku na déle než 2 
vteøiny. Pocítíte zavrnìní a poté mùžete zmìnit 
vzor posunutím prstu doleva/doprava.

Obrázek 7. 
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