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SVĚTLO（Tlačítko A) 

 
 
 

REŽIM（Tlačítko B) 

 （Tlačítko D）START 

 

（Tlačítko C）RESET 

 

 
➢ Tlačítko A ：El. zadní světlo, Bluetooth Spínač. 

➢ Tlačítko B ：Přepnutí režimu, Potvrzení a Uložit. 

➢ Tlačítko C ：Výběr, Nastavení, Reset. 

➢ Tlačítko D ：Nahoru, Spustit časovač, Pauza, Přepnout, Fotografie. 

 

Pokyny k provozu: 

一、Strana hodinek 

➢ Vestavěný nízkoenergetický modul BLE4.0. 
➢ Čas a údaje o cvičení lze synchronizovat prostřednictvím mobilního telefonu. 
➢ V případě spojení BLE s mobilním telefonem mohou hodinky zasílat okamžité zprávy, upozornit na hovory a 

vykonávat vzdálené fotografování. 

➢ Funkce 12-místného měření času, zobrazení hodiny, minuty, sekundy, dne, měsíce, týdne. 
➢ Chytrý budík (implementovaný s aplikací). 
➢ Funkce počítání kroků, hodinky inteligentně počítají kroky, kalorie a vzdálenost chůze, automaticky zaznamenávají 

údaje za každý den. 

➢ Stopky/chronograf: Maximální čas stopek 23 hodin, 59 minut a 59 sekund. 
➢ Volba nastavení 12/24-hodinového formátu, automatický kalendář.  
➢ EL podsvícení. 

 

二、Aplikace strana 

➢ Aplikace uspořádá a uloží údaje o cvičení, získané prostřednictvím hodinek a automaticky vygeneruje denní, 
týdenní a měsíční přehledy o cvičení. 

➢ Prostřednictvím aplikace lze nastavit plán cvičení a aplikace bude následně provádět analýzu cvičení podle osobně 
zadefinovaného plánu. 

➢ Aplikace má vestavěné režimy jízdy na kole, resp. běhu. Prostřednictvím hodinek a mobilního telefonu lze 
samostatně získávat údaje o cvičení a trajektorii. Tato data a trajektorii pohybu lze sdílet s okruhem přátel. 

➢ Aplikace může vybrat a nastavit funkci připomenutí hodinek (například HOVOR či WECHAT lze zapnout nebo 
vypnout). 

 

 

REŽIM ZAPNUTO/VYPNUTO 

Zapnutí: Stiskněte současně čtyři tlačítka hodinek, dokud se nerozsvítí displej, což znamená, že hodinky jsou zapnuté. 
Vypnutí: Vypnutí: Stiskněte současně čtyři tlačítka hodinek, dokud se displej nevypne, což znamená, že hodinky byly 
vypnuty. 

 

Režim Bluetooth 
ZAPNUTO/VYPNUTO 

➢ V jakémkoli režimu stiskněte a podržte tlačítko A po dobu přibližně 3 sekund pro zapnutí nebo vypnutí Bluetooth 
hodinek. 

➢ Pokud hodinky nebyly úspěšně propojeny s mobilním telefonem, ikona Bluetooth na displeji bliká. 
➢ Když je spojení mezi hodinkami a mobilním telefonem úspěšně dokončeno, ikona Bluetooth na displeji svítí bez 

přestání; 
 



 
 
 

Režim Nastavení data 

➢ V režimu normálního času přejděte do režimu zobrazení data jedním stisknutím tlačítka B. V tomto okamžiku 
stiskněte a podržte klávesu C po dobu 3 sekund, hodinky přejdou do režimu nastavení data. Nyní blikají znaky 
představující „rok“ (blikají šedé znaky). 

➢ Krátkým stisknutím tlačítka C vyberte požadovaný znak. 
➢ Krátkým stisknutím klávesy D nastavte zvolenou hodnotu, jejím stisknutím a podržením ji nastavíte v rychlých krocích; 
➢ Po dokončení nastavení stiskněte klávesu B pro potvrzení a návrat do normálního časového režimu; případně se 

hodinky automaticky vrátí do normálního časového režimu, pokud během 15 sekund neprovedete žádnou 
operaci s klávesou; 
 

 
 
 

Režim Nastavení budíku 
 

➢ V režimu budíku stiskněte a podržte tlačítko C po dobu 3 sekund pro vstup do nastavení budíku. V tomto 
okamžiku blikají znaky představující „hodinu“ (blikají šedé znaky); 

➢ Stisknutím tlačítka C vyberte znaky; 
➢ Stisknutím klávesy D zapnete číselné nastavení, stisknutím a podržením klávesy D provedete rychlé postupné nastavení; 
➢ Po nastavení stiskněte klávesu B pro potvrzení a návrat do normálního časového režimu; případně se hodinky 

automaticky vrátí do normálního časového režimu, pokud po 15 sekundách neprovedete žádnou operaci; 
 
 

 
 

Režim nastavení stopek 

➢ V režimu stopek stiskněte klávesu D pro spuštění měření času. Ve stavu časování stiskněte klávesu D pro pozastavení 
stopek; 

➢ Když jsou stopky pozastaveny, stisknutím klávesy C vymažete časování; 
➢ Stisknutím klávesy B se vrátíte do normálního režimu měření času; 
➢  

 



Přepnutí režimu 

➢ V normálním časovém režimu stiskněte tlačítko B pro přepnutí funkčních režimů; 
➢ Stisknutím klávesy B zobrazíte kroky, kalorie a vzdálenost; 
➢ V jakémkoli režimu se hodinky automaticky vrátí do normálního časového režimu, pokud po 15 sekundách 

neprovedete žádnou operaci. 
➢ V jakémkoli režimu stisknutím a podržením tlačítka A po dobu 3 sekund zapnete/vypnete Bluetooth. 

 

 

 

EL. zadní světlo 

V jakémkoli režimu stiskněte jednou tlačítko A, podsvícení EL se rozsvítí na 3 sekundy. 
 
 

Nastavení času 

➢ V režimu normálního času stiskněte a podržte tlačítko C po dobu 3 sekund pro vstup do nastavení času. Nyní 
blikají znaky, představující „čas“ (blikají šedé znaky); 

➢ Stisknutím tlačítka C vyberte znaky; 
➢ Stisknutím tlačítka  D zapnete číselné nastavení, stisknutím a podržením tlačítka D provedete rychlé postupné nastavení; 
➢ Po nastavení stiskněte klávesu B pro potvrzení a návrat do normálního časového režimu; případně se hodinky 

automaticky vrátí do normálního časového režimu, pokud po 15 sekundách neprovedete žádnou operaci; 
 

 
 

Řízení inteligentního napájení 

➢ Pokud jsou hodinky a telefon offline déle než 300 sekund, systém hodinek automaticky vypne BLE, aby se 
zabránilo nadměrné spotřebě energie; když uživatel potřebuje použít službu v chytrých hodinkách nebo nahrát 
údaje o cvičení hodinek, stačí probudit příslušné Bluetooth (Bluetooth na telefonu a hodinkách je zapnuté), aby 
se dosáhlo automatického připojení. 

➢ Pokud jsou hodinky ve statickém stavu déle než 3 minuty, přejdou automaticky do režimu spánku; v této době 
budou hodinky v režimu velmi nízké spotřeby energie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stažení a používání aplikace 

 
1、 Stažení aplikace: Vyhledejte „READfit“ v „Google Play“ nebo “APP Store“; nebo naskenujte následující QR kód pro stažení 

Aplikace. 

 



Kliknete 
“Vyhledat 
zařízení” 

2、Používání aplikace： 

➢ V mobilní aplikacii najděte ikonu READfit a klikněte na ni 
➢ Propojení aplikace a telefonu 

 
 
 
 

 
Klikněte 

“Zařízení” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domovská stránka aplikace Propojené zařízení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrazovka po 
propojení 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrazovka po  propojení 

Vyskakovací obrazovku nabídky zařízení APP hodinek, jak je zobrazena 
vlevo, lze nastavit podle zvyklostí a potřeb jednotlivých uživatelů. 

 
 
 
 

 

Klikněte pro náhled 
denních dat cvičení 

Klikněte na toto tlačítko pro 
sdílení sportovních výsledků 
do části Moments 

 
 

 
Kliknutím na vstup 
zobrazíte denní, týdenní 
a měsíční statistiky 
sportových dat 

Aktuální údaje o cvičení 

 
 

 
 

Kliknutím zadejte osobní 
cvičební plán 

Kliknutím vstoupíte do 
funkce záznamu stopy 
pohybu. Tato funkce 
vyžaduje, abyste u sebe 
při cvičení měli jak 
hodinky, tak mobilní 
telefon a pak lze 
zaznamenávat 
pohybovou stopu a údaje 
o cvičení. 

 

 
Nastavení osobních údajů včetně výšky, hmotnosti a 
cílových kroků. Vzhledem k tomu, že tato aplikace 
funguje jako samostatná verze, informace o soukromí 
této položky jsou uloženy pouze v osobním mobilním 
telefonu. Aplikace nezveřejňuje osobní údaje. 



Opatření pro komunikaci mezi hodinkami Bluetooth a 
mobilním telefonem 

 
1. Po výměně baterie v hodinkách je nutné aplikaci v mobilním telefonu znovu propojit, aby bylo možné zajistit 
normální komunikaci. 
2. Před propojením s hodinkami musí aplikace zrušit předchozí spojení. Podrobnosti naleznete v souboru Nápovědy v 
aplikaci. 


