
Návod na použitie inteligentných hodiniek 

Smartwatch D20 

 

Správne nosenie hodiniek: 

Náramok noste okolo zäpastia a upravte si veľkosť náramku prostredníctvom sťahovacích otvorov. 

Snímač by mla byť blízko pokožky, aby sa nehýbal.  

Nabitie hodiniek: 

Pri prvom použití skontrolujte či je batéria plne nabitá. Ak sa hodinky nezapnú, zapojte ich do 

nabíjačky a hodinky sa automaticky zapnú.  Hodinky sa nabíjajú v mieste, kde sa nasúva remienok 

hodiniek (viď. obrázok). 

 

Nainštalovanie aplikácie do mobilného telefónu: 

Naskenujte QR kód v priloženom manuály alebo prejdite do obchodu s aplikáciami a nájdite apllikáciu 

FitPro.  Túto aplikáciu si stiahnite do mobilného telefónu. 

Pripojenie zariadenia: 



1. zapnite vo svojom mobilnom telefóne Bluetooth, 

2. otvorte aplikáciu FitPro, 

3. povoľte aplikácií prístup a nájdite Vaše zariadenie. 

Po úspešnom spárovaní, hodinky automaticky synchronizujú čas, aplikácia automaticky uloží 

Bluetooth adresu hodiniek a keď je aplikácia otvorená alebo beží na pozadí, automaticky vyhľadá 

a pripojí hodinky.  

Funkcie hodiniek:  

 Keď je zariadenie vypnuté, stlačte funkčné tlačidlo na viac ako 3 sekundy a zariadenie sa 

zapne. 

 Ak sú hodinky zapnuté, ťuknutím rozsvietite obrazovku. 

 Pre listovanie v ponuke  raz ťuknite tlačidlo, podržte aspoň 2 sekundy pre potvrdenie výberu 

funkcie. Po 5 sekundách nečinnosti sa zobrazí základná obrazovka.  

 Resetovanie – nachádza sa v možnosti „More“/Viac, táto funkcia vymaže všetky údaje 

hodiniek. 

 

Hodiny: 

po synchronizácií s telefónom, hodinky automaticky kalibrujú čas. Pre zmenu zobrazenia 12 

alebo 24 – hodinového režimu podržte tlačidlo na 2 sekundy.  

Krokomer:  

pri nosení hodiniek sa Vám bude zaznamenávať počet prejdených krokov.  

Vzdialenosť: 

prejdená vzdialenosť je odhadovaná na základe počtu krokov. 

Kalórie: 

spálené kalórie sú odhadované na základe počtu krokov. 

Tep, tlak a kyslík v krvi: 

po vstupe do tohto rozhrania sa zobrazí Váš aktuálny tep, tlak a kyslík v krvi. 

Multišportový režim: 

režim behu – v tomto režime sa budú zazanmenávať spálené kalórie a doba behu, 

režim švihadla – v tomto režime sa budú zaznamenávať spálené kalórie a doba skákania,  

režim sed-ľahov – v tomto režime sa budú zaznamenávať spálené kalórie a doba sed-ľahov.  

Spánkový režim: 

keď zaspíte, hodinky automaticky spustia monitorovací režim spánku.  Vďaka tomuto režimu, 

zistíte kvalitu spánku (ľahký spánok, hlboký spánok, nespavosť). 

Správy: 

keď majú hodinky viacero upozornení prijatých správ, otvorte „Message“ a zobrazte 

posledné 3 zaznamenané správy.  

Funkcie a nastavenie aplikácie: 

 

Osobné informácie: 

zadajte si osobné informácie do aplikácie – pohlavie, vek, výška, váha. Môžete si taktiež 

nastaviť denný cieľ  krokov a sledovať svoje denné úspechy.  

Push upozornenia: 



zvoľte si, od ktorých aplikácií chcete dostávať upozornenia.  

Prichádzajúci hovor: ak máte povolené upozornenia, pri prichádzajúcom hovore sa na 

hodinkách zobrazí meno alebo číslo volajúceho (aplikácia musí mať prístup ku kontaktom). 

SMS upozornenia: ak máte povolenú funkciu SMS pripomienky, hodinky zavibrujú keď 

dostanete správu. Hodinky zobrazujú aj správy aplikácií ako Facebook, Twitter, WhatsApp, 

Instagram a iné (musíte aplikácií povoliť prístup k systémovým upozorneniam). Zapnite 

vibrácie pre túto funkciu. Keď budete mať správu, hovor alebo iné upozornenie, hodinky 

zavibrujú.  

Tip pre Android: keď používate upozornenia, uistite sa, že aplikácia FitPro je zapnutá v pozadí 

a má všetky povolenia.  

Budík:  

budík bude po nastavení automaticky zosynchronizovaný s hodinkami, offline budík je 

podporovaný.  

Hľadanie hodiniek: 

v pripojenom stave ťuknite na možnosť „Nájsť“,  hodinky zavibrujú. 

Diaľkové fotografovanie (Remote take photos): 

v pripojenom stave otvorte v aplikácií funkciu „Remote take photos“, povoľte prístup 

k fotoaparátu. V hodinkách vyhľadajte funkciu „More“ a následne Camera. Potraste, otočte 

alebo ťuknite na hodinky a automaticky odfotíte foto po 3 sekundách.  

Upozornenie na dlhé sedenie: 

nastavte, či chcete povoliť upozornenie funkciou „Dlhé sedenie“. Môžete nastaviť interval 

upozornenia, ak budete sedieť pridlho, hodinky Vás upozornia.  

Rozsvietenie obrazovky pri zdvihnutí ruky: 

zapnite fuknciu rozsvitenia obrazovky pri zdvihnutí zápästia. Keď majú hodinky vypnutú 

obrazovku, otočte zápästím a hodinky smerom k sebe a obrazovka sa rozjasní.  

Nevyrušovať: 

Zapnite režim „DND“. Môžete nastaviť dĺžku doby počas ktorej bude režim aktívny 

a nebudete dostávať žiadne upozornenia.  

Odstránenie zariadenia:  

Funkcia „Odstrániť“ odstráni všetky údaje v hodinkách a aplikácií, ako aj samotné hodinky 

z aplikácie.  

 

Prevencia:  

1. Hodinky nenoste, keď prichádzate do kontaktu s vodou. 

2. Majte hodinky prepojené s aplikáciou, keď synchronizujete údaje.  

3. Nevystavujte hodinky veľkému vlhku a príliš vysokým a nízkym teplotám po dlhú 

dobu.  

4. Ak sa hodinky samé vypínajú a zapínajú, skontrolujte pamäť mobilného telefónu 

alebo v nastaveniach telefónu vyhľadajte aplikáciu a vymažte vyrovnávaciu pamäť. 

Prípadne vypnite a zapnite aplikáciu.  

 

 


