
Chytré hodinky Y68 D20 černé 
 
Specifikace: 

 Bluetooth 4.0 
 Kompa bilní s iOS9.0 / Android 5.0 
 Baterie: Lithium Polymer 

 

První spuštění 
 Při prvním spuštění se ujistěte, že je baterie nabitá 
 Pokud se chytré hodinky nezapnou, připojte nabíječku k nabíjení zařízení a chytré hodinky se automa cky zapnou 

 

Nabíjení hodinek 
 Hodinky se nenabíjejí pomocí USB kabelu, ale dle uvedeného obrázku  

 
 
 
 

Párování zařízení 
 Stáhněte si aplikaci FITPRO 
 Při prvním spuštění je pro kalibraci zařízení vyžadováno připojení k aplikaci 
 Po úspěšném připojení se chytré hodinky automa cky synchronizují, například s datumem a časem 

 
 

 Otevřete stáhnutou aplikaci v telefonu 
 Kliknu m zahájíte vyhledávání nových zařízení v okolí  
 Kliknu m na správné, Vámi vybrané zařízení spárujete mobilní telefon s hodinkami 

 

Zapnu  a vypnu  hodinek 
 Když je zařízení vypnuté, dotkněte se a podržte funkční tlačítko déle než 3 sekundy, aby se hodinky zapnuly 
 V mobilním telefonu musíte znovu v sekci Bluetooth spárovat zařízení 

 

Podsvícení obrazovky 
 Když jsou chytré hodinky zapnuté, kliknu m na tlačítko funkce zapnete obrazovku 
 Obrazovka se automa cky vypne po 5 sekundách nečinnos  

 

Hodinky sledují: 
 Počet kroků 
 Ujetá vzdálenost 
 Kalorie 
 Měření tepu 
 Sportovní režim 
 Monitor spánku 

 
Funkce a nastavení aplikace 

 Při zapnu  aplikace nastavte své osobní údaje 
 Přizpůsobte si své denní cíle, abyste mohli sledovat pokrok své ak vity 

 
Příchozí hovor či SMS zprávy 
 Když jsou hodinky připojeny k aplikaci a je ak vní funkce upozornění na hovor, tak Vám v případě příchozího hovoru 

chytré hodinky zavibrují a ukáží – Jméno a číslo volajícího (aplikace musí mít povolen přístup k adresáři) 
 

Další oznámení 
 Když jsou chytré hodinky  připojeny k aplikaci a přijde Vám upozornění/zpráva přes aplikaci Facebook, Twi er, 

Instagram, atd .. chytré hodinky zavibrují a zobrazí obsah zprávy  
 Chytré hodinky dokážou zobrazit asi 20-40 slov 


