
1. Uživatelská příručka: Zaregistrujte si účet prostřednictvím svého mobilního telefonu nebo e-mailu.

Abyste zaznamenávali, ukládali a sdíleli všechny sportovní a zdravé informace. 

Uživatelé, kteří neregistrují účty, nemusí mít uložené všechny relevantní informace;

2. Sledujte připojení: Vyhledejte, klikněte a připojte zařízení v části „Přidat zařízení“. Mějte prosím na paměti

že: Pokud se nepodaří najít název hodinek, zkontrolujte, zda je vybitá baterie nebo

zda jsou hodinky zapnuty; Pokud se nepodaří najít zařízení ve stavu zapnutí, znamená to

že hodinky jsou připojeny k jiným mobilním telefonům. V tuto chvíli prosím

odeberte zařízení na příslušných mobilních telefonech. Pokud jsou použity mobilní telefony Apple, v

kromě odebrání zařízení v aplikaci musíte také najít název zařízení v Bluetooth

Nastavení a klikněte na „Ignorovat zařízení“, poté se může normálně připojit k vašemu mobilnímu telefonu.

3. Funkce počítání kroků: Nabídka Krok v aplikaci APP zaznamenává vaše číslo kroku, spálené kalorie

a počet najetých kilometrů. Klepnutím zkontrolujete všechny záznamy historie pro den, týden a měsíc;
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a počet najetých kilometrů. Klepnutím zkontrolujete všechny záznamy historie pro den, týden a měsíc;

4. Funkce spánku: Zobrazení údajů o spánku pro den, týden a měsíc pomocí grafů a
spočítat kvalitu spánku a délku spánku. Mezitím můžete zkontrolovat záznamy historie;
5. Funkce pro ženy: Zobrazí menstruační stavy pomocí grafů. Zkontrolujte a nastavte svůj
menstruační cyklus.
(Poznámka: Můžete nastavit všechny menstruační speci�kace, jako je menstruace, 
bezpečné období a ovulační období na APP, když jsou hodinky úspěšně připojeny k APP);
6. Tréninková funkce: Pohodlné trénování kdykoli, zaznamenává počet kroku, čas, spálené kalorie,
počet najetých kilometrů a cvičení, a můžete zkontrolovat všechny záznamy historie;
7. Funkce měření: Nabídka měření v aplikaci APP zahrnuje měření srdeční frekvence,
měření kyslíku v krvi a měření krevního tlaku.
8. O APP: V případě jakékoli aktualizací �rmwaru hodinek, vám APP Store a GooglePlay
 automaticky aktualizaci připomene. Můžete je také aktualizovat ručně prostřednictvím nabídky. 
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1.  Nenoste hodinky během potápění nebo koupání; vyhněte se styku s vodou.
2. Naše hodinky jsou pouze produktem elektronické detekce. Všechny výsledky měření 
nemohou sloužit jako lékařská reference a všechny údaje jsou pouze pro informaci;
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VIII. Beállítások
Hangerő beállítása, Fényerő beállítása, Gyári beállítások visszaállítása, Kikapcsolás, 
Verziószám 
További funkciók

Zenelejátszó, pult, ébresztőóra, stopperóra, távkamera, mozgásszegény emlékeztető, 
ivóvíz-emlékeztető, töltési emlékeztető stb.

Bevezetés az APP műveletekbe
1. Felhasználói útmutató: 
Regisztráljon �ókot mobiltelefonján vagy e-mailjén keresztül. Kényelmes a felhasználók 
számára az összes sport- és egészséges információ rögzítése, mentése és megosztása. 
Felhívjuk �gyelmét, hogy minden felhasználó, aki nem regisztrál, a �ókok nem tudják 
elmenteni az összes vonatkozó információt;

2. Kapcsolat megtekintése: 
Keresse meg, kattintson és kösse össze az eszközt az "Eszköz hozzáadása" alatt. Felhívjuk 
�gyelmét, hogy: Ha nem találja a Watch nevét, ellenőrizze, hogy lemerült-e az 
akkumulátora, vagy be van-e kapcsolva. Ha még mindig nem találja az eszközt 
bekapcsolt állapotban, akkor ez azt jelzi, hogy az óra kapcsolat állapotban van más 
mobiltelefonokkal. Ebben az időben kérjük, távolítsa el az eszközt a megfelelő mobiltelefonokról. Ha Apple 
mobiltelefonokat használnak, akkor az eszköz APP-ről történő eltávolítása mellett meg kell találnia az eszköz 
nevét a Bluetooth-beállításokban, és kattintson az "Eszköz �gyelmen kívül hagyása" 
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3. Lépésszámláló funkció: 
Az APP lépésmenüje rögzíti a lépésszámot, az elégetett kalóriát és a futásteljesítményt. 
Kattintson arra, hogy ellenőrizze a nap, a hét és a hónap összes előzményrekordját.
4. Alvó funkció: 
Mutassa meg a nap, a hét és a hónap alvási adatait diagramokon keresztül, és számítsa ki a 
nap alvási minőségét és hosszát. Eközben ellenőrizheti az előzmények rekordjait. 
5. Női funkciók: 
Mutassa meg a menstruációs állapotokat diagramokon keresztül. Ellenőrizze és állítsa be a 
menstruációs ciklust. 
(Megjegyzés: Ha az óra sikeresen csatlakozik az APP-hez, beállíthatja az összes menstruációs 
speci�kációt, például a menstruációs periódust, a biztonságos periódust és az ovulációs 
periódust.)
6. Képzési funkció: 
Kényelmes bármikor edzeni, rögzítse a lépésszámot, az időt, az elégetett kalóriákat, a 
futásteljesítményt és a testmozgást, és ellenőrizheti az összes előzményrekordot. 
7. Mérési funkció: 
Az APP mérési menüje tartalmazza a pulzusmérést, a vér oxigénmérését és a 
vérnyomásmérést. Eközben az óra egy tesztkérést ad, amely szinkronizált és megjelenik az 
APP-n. Ezenkívül ellenőrizheti az összes előzményrekordot. 
8. Az APP-ről: 
APP vagy watch �rmware frissítések esetén az APP Store és a Google Play automatikusan 
emlékezteti Önt. A menü segítségével manuálisan is frissítheti őket.
 Figyelmeztetések 
1. Ne merítse a terméket vízbe; ne viselje merülés vagy fürdés közben. 
2. Óránk csak egy elektronikus érzékelő termék. Minden mérési eredmény nem szolgálhat 
orvosi referenciaként, és minden adat csak referenciaként szolgál. 
3. Óvatosan állítsa vissza a gyári beállításokat, mert elveszítheti az óra összes APP-beállítását 
és előzményadatait.
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Smart Watch
Uživatelský manuál

V1.0

Uživatelský manuál

I Návod k použití

VI: Funkce

VII: Přehled funkcí
 

VIII: Nastavení

X Úvod do funkcí

XI Varování

II Nabíjení 

III Hudba

IV Aplikace 

V Připojení zařízení

1.1 Během měření mějte senzor v blízkosti pokožky
a nepohybujte se;
1.2 Všechny výsledky měření jsou pouze orientační. Nejsou určeny pro
 lékařský účel;
1.3 Hodinky před použitím prosím nabijte
(úplné nabití může trvat asi 2 hodiny);
1.4 Nabíjejte hodinky pomocí standardního příslušenství;
1.5 Nenabíjejte hodinky ve vlhkém prostředí, 
uchovávejte v suchu 
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Tlačítko: Krátkým stisknutím tlačítka „一“ na libovolném menu se vrátíte do rozhraní vytáčení;
dlouhým stisknutím po dobu 3s zapnete a vypnete.
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Upravit hlasitost, Upravit jas, Obnovit tovární nastavení, Vypnout, Číslo verze

Další funkce

Hudební přehrávač, budík, stopky, vzdálená kamera, sedavé

Připomenutí, Připomenutí pitné vody, Připomenutí nabíjení atd..
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1. Posunutím rozhraní vytáčení nahoru otevřete oznámení zpráv;
2. Posunutím rozhraní vytáčení dolů otevřete místní nabídku;
3. Posunutím rozhraní vytáčení doprava vstoupíte do hudebního přehrávače;
4. Stisknutím rozhraní vytáčení po dobu 3s vyberte různé typy vytáčení. 
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Přepněte hlavní rozhraní
Posunutím doprava nebo doleva na hlavní stránce vyberte nabídku.
Přepněte hlavní rozhraní
Posunutím doprava nebo doleva na hlavní stránce vyberte nabídku.

Bluetooth Volání
Hodinky podporují
Bluetooth odpověď
Hodinky podporují
Bluetooth odpověď

Vytočte na hodinkách nebo mobilním telefonu
Hodinky a mobilní telefon synchronizují
telefonní čísla okamžitě
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Bluetooth Odpověď

Bluetooth Hudba   

Noti�kace

Měření srdeční frekvence

Běh

Kliknutím na hlavní stránku přejděte do sportovního menu a vyberte režim, poté se spustí
sledování cvičení. 
Kliknutím na hlavní stránku přejděte do sportovního menu a vyberte režim, poté se spustí
sledování cvičení. 

Kliknutím vstoupíte do funkce pro ženy a zkontrolujete aktuální podmínky menstruačního cyklu. Kliknutím vstoupíte do funkce pro ženy a zkontrolujete aktuální podmínky menstruačního cyklu. 
(Poznámka: Můžete nastavit všechny menstruační speci�kace, jako je menstruace, bezpečné období a
ovulační období na APP, když jsou hodinky úspěšně připojeny k APP);
(Poznámka: Můžete nastavit všechny menstruační speci�kace, jako je menstruace, bezpečné období a
ovulační období na APP, když jsou hodinky úspěšně připojeny k APP);

Horolezectví Chůze Jízda

Sledování cyklu Menstruace Těhotenství Ovulace
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Otevřete oznámení v aplikaci
a hodinky budou vibrovat a
zobrazovat informace, když
Vám přijde oznámení
z QQ, WeChat
oznámení, hovory nebo zprávy.
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Když jsou hodinky úspěšně
připojeny k APP, klikněte na
najít mobilní telefon, pak váš
mobilní telefon zazvoní
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Klikněte na synchronizaci seznamu adres
na APP a 1000 seznamů může
být synchronizováno s hodinkami.
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na APP a 1000 seznamů může
být synchronizováno s hodinkami.

Funkce Najít telefon Synchronizace

Bluetooth Music: Kliknutím na přehrávač přepnete nebo

synchronizujete hudbu z telefonu;

Kliknutím na přehrávač ovládáte předchozí a následující skladbu,

a další operace, jako je pauza a přehrávání;

Hudba: Kliknutím na přehrávač přepnete nebo samostatně

přehráváte hudbu;

(Poznámka: Pokud chcete poslouchat hudbu přes Bluetooth

sluchátka, vyberte možnost funkce sluchátek

před připojením zařízení)

Užívejte si hudbu během cvičení, i když nenosíte

sluchátka. Sodcast + připojte Bluetooth

sluchátka, zbavte se všech omezení

Během poslechu hudby můžete volat, inteligentní přepínání
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Vytáčení: 

Srovnejte čtyři kontakty nabíječky se zadní nabíjecí pozicí hodinek a připojte 
druhou stranu ke standardnímu USB portu pro nabíjení. 
Srovnejte čtyři kontakty nabíječky se zadní nabíjecí pozicí hodinek a připojte 
druhou stranu ke standardnímu USB portu pro nabíjení. 

V režimu vypnutí připojte hodinky k počítači pomocí magnetického nabíjecího kabelu a poté zkopírujte MP3
hudbu z počítače do jakéhokoliv souboru hodinek 
V režimu vypnutí připojte hodinky k počítači pomocí magnetického nabíjecího kabelu a poté zkopírujte MP3
hudbu z počítače do jakéhokoliv souboru hodinek 

Poznámka: Podpora Android 5.0 a vyšší verze; IOS 8.0 a vyšší;
Bluetooth 4.0 a vyšší
Poznámka: Podpora Android 5.0 a vyšší verze; IOS 8.0 a vyšší;
Bluetooth 4.0 a vyšší

1. Pokud jde o zvukové připojení, nastavte Bluetooth hodinek
a poté vyhledejte UP9 ve svém mobilním telefonu a připojte se;
2. Android: Chcete-li dostávat upozornění, musíte zapnout všechna oprávnění 
oznámení informace, jako jsou kontakty, a povolit zpracování na pozadí aplikace
v mobilních nastaveních;
3. IOS: Párování Bluetooth se objeví po připojení k APP,
kliknutím na „Spárovat“ se připojíte a hodinky budou dostávat oznámení jako např
hovory a zprávy odesílané z IOS.

1. Pokud jde o zvukové připojení, nastavte Bluetooth hodinek
a poté vyhledejte UP9 ve svém mobilním telefonu a připojte se;
2. Android: Chcete-li dostávat upozornění, musíte zapnout všechna oprávnění 
oznámení informace, jako jsou kontakty, a povolit zpracování na pozadí aplikace
v mobilních nastaveních;
3. IOS: Párování Bluetooth se objeví po připojení k APP,
kliknutím na „Spárovat“ se připojíte a hodinky budou dostávat oznámení jako např
hovory a zprávy odesílané z IOS.

Rozevřete okno hodinek
a klikněte na ikonu Bluetooth
Rozevřete okno hodinek
a klikněte na ikonu Bluetooth

Připojte sluchátka
a mobilní telefon;
Připojte sluchátka
a mobilní telefon;
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Naskenujte QR kód pro stažení, nebo:
(1) Vstupte do APP Store (systém IOS) a vyhledejte IMFit a nainstalujte
(2) Vstupte do Google play (systém Android) a vyhledejte IMFit a nainstalujte

Naskenujte QR kód pro stažení, nebo:
(1) Vstupte do APP Store (systém IOS) a vyhledejte IMFit a nainstalujte
(2) Vstupte do Google play (systém Android) a vyhledejte IMFit a nainstalujte

První použití vyžaduje připojení hodinek. Kliknutím na „Připojení hodinek“ vyberte a vyhledejte 
požadované zařízení. Pokud je poblíž několik zařízení, vyberte MAC adresu hodinek, 
kterou chcete připojit, a ikona Bluetooth na horní část hodinek ukazuje úspěšné spojení mezi 
hodinkami a vaším mobilním telefonem.

(Poznámka: Ujistěte se, zda máte zapnutý Bluetooth.)

První použití vyžaduje připojení hodinek. Kliknutím na „Připojení hodinek“ vyberte a vyhledejte 
požadované zařízení. Pokud je poblíž několik zařízení, vyberte MAC adresu hodinek, 
kterou chcete připojit, a ikona Bluetooth na horní část hodinek ukazuje úspěšné spojení mezi 
hodinkami a vaším mobilním telefonem.

(Poznámka: Ujistěte se, zda máte zapnutý Bluetooth.)

Hogyan kell tölteni

Igazítsa a töltő négy érintkezőjét az óra hátsó töltési helyzetéhez, és a töltéshez csatlakoztassa a másik 
oldalt a szokásos USB-portra.
Igazítsa a töltő négy érintkezőjét az óra hátsó töltési helyzetéhez, és a töltéshez csatlakoztassa a másik 
oldalt a szokásos USB-portra.

Az APP telepítése és csatlakoztatása 
Olvassa be a QR-kódot a letöltéshez: 
1) Lépjen be az APP áruházba (IOS rendszer) és keresse meg az IMFit alkalmazást az APP 
letöltéséhez és telepítéséhez; 
2) Lépjen be a Google Playbe (Android rendszer), és keresse meg az IMFit programot az 
APP letöltéséhez és telepítéséhez;

Az APP telepítése és csatlakoztatása 
Olvassa be a QR-kódot a letöltéshez: 
1) Lépjen be az APP áruházba (IOS rendszer) és keresse meg az IMFit alkalmazást az APP 
letöltéséhez és telepítéséhez; 
2) Lépjen be a Google Playbe (Android rendszer), és keresse meg az IMFit programot az 
APP letöltéséhez és telepítéséhez;

Megjegyzés: Támogassa az Android 5.0 vagy újabb verziókat; IOS 8.0 vagy újabb fejlett rendszerek; Bluetooth 
4.0 és továbbfejlesztett verziók.
Megjegyzés: Támogassa az Android 5.0 vagy újabb verziókat; IOS 8.0 vagy újabb fejlett rendszerek; Bluetooth 
4.0 és továbbfejlesztett verziók.

1. Ami az audio kapcsolatot illeti, kérjük, először kapcsolja be az óra Bluetooth 
kapcsolójának beállításait, majd a csatlakozáshoz keresse meg mobiltelefonján 
az UP9-et; 
2. Android: megköveteli az összes értesítési engedély megadását az információk, 
például a névjegyek olvasása és az APP háttérfeldolgozásának engedélyezése 
érdekében a mobilbeállításokban; 
3. IOS: A Bluetooth párosítás megjelenik az APP-vel való kapcsolat után, 
kattintson a "Pair" gombra a kapcsolódáshoz, és az óra értesítéseket fog kapni, 
például hívásokat és üzeneteket, amelyeket az IOS-ból tolnak.
ry a správy odosielané z IOS.

1. Ami az audio kapcsolatot illeti, kérjük, először kapcsolja be az óra Bluetooth 
kapcsolójának beállításait, majd a csatlakozáshoz keresse meg mobiltelefonján 
az UP9-et; 
2. Android: megköveteli az összes értesítési engedély megadását az információk, 
például a névjegyek olvasása és az APP háttérfeldolgozásának engedélyezése 
érdekében a mobilbeállításokban; 
3. IOS: A Bluetooth párosítás megjelenik az APP-vel való kapcsolat után, 
kattintson a "Pair" gombra a kapcsolódáshoz, és az óra értesítéseket fog kapni, 
például hívásokat és üzeneteket, amelyeket az IOS-ból tolnak.
ry a správy odosielané z IOS.

Watch funkció leírások 
Gomb: Röviden nyomja meg a "..." gombot bármelyik felületen, hogy 
visszatérjen a tárcsázási felületre; hosszan nyomja meg 3 másodpercig a 
be- és kikapcsoláshoz. 
Tárcsázási felület: 
1. Csúsztassa felfelé a tárcsázási felületet az üzenetértesítési felületre való 
belépéshez; 
2. Csúsztassa lefelé a tárcsázási felületet a gyorsmenübe történő 
belépéshez; 
3. Csúsztassa jobbra a tárcsázó felületet a zenelejátszó felületéhez való 
belépéshez; 
4. Nyomja meg a tárcsázási felületet 3 másodpercig a különböző tárcsázási 
típusok kiválasztásához.

Watch funkció leírások 
Gomb: Röviden nyomja meg a "..." gombot bármelyik felületen, hogy 
visszatérjen a tárcsázási felületre; hosszan nyomja meg 3 másodpercig a 
be- és kikapcsoláshoz. 
Tárcsázási felület: 
1. Csúsztassa felfelé a tárcsázási felületet az üzenetértesítési felületre való 
belépéshez; 
2. Csúsztassa lefelé a tárcsázási felületet a gyorsmenübe történő 
belépéshez; 
3. Csúsztassa jobbra a tárcsázó felületet a zenelejátszó felületéhez való 
belépéshez; 
4. Nyomja meg a tárcsázási felületet 3 másodpercig a különböző tárcsázási 
típusok kiválasztásához.

Bluetooth hívás 
Külön tárcsázza a Watchot vagy a 
mobiltelefont. A Watch és a 
mobiltelefon azonnal szinkronizálja a 
telefonszámokat.

Bluetooth hívás 
Külön tárcsázza a Watchot vagy a 
mobiltelefont. A Watch és a 
mobiltelefon azonnal szinkronizálja a 
telefonszámokat.

Bluetooth válasz 
Az óra támogatja a Bluetooth 
üzenetrögzítést

Bluetooth válasz 
Az óra támogatja a Bluetooth 
üzenetrögzítést

Bluetooth zene / helyi zene 
Bluetooth zene: 
-Kattintson a lejátszóra a mobil zenére való 
váltáshoz vagy szinkronizáláshoz; 
-Kattintson a lejátszóra az előző és a következő 
dal, valamint egyéb műveletek, például 
szüneteltetés és lejátszás vezérléséhez; 
Helyi zene: 
-Kattintson a lejátszóra a zenelejátszáshoz való 
váltáshoz vagy független lejátszáshoz;

(Megjegyzés: Ha zenét szeretne hallgatni Bluetooth 
fejhallgatón keresztül, akkor az eszköz csatlakoztatása előtt 
válassza ki a fejhallgató funkció opciót.) 
Élvezze a zenét edzés közben annak ellenére, hogy nem 
hord fejhallgatót. Sodcast + csatlakoztassa a Bluetooth 
fejhallgatót, megszabaduljon minden korláttól. Hívjon 
zenehallgatás közben, okos kapcsolni.

Bluetooth zene / helyi zene 
Bluetooth zene: 
-Kattintson a lejátszóra a mobil zenére való 
váltáshoz vagy szinkronizáláshoz; 
-Kattintson a lejátszóra az előző és a következő 
dal, valamint egyéb műveletek, például 
szüneteltetés és lejátszás vezérléséhez; 
Helyi zene: 
-Kattintson a lejátszóra a zenelejátszáshoz való 
váltáshoz vagy független lejátszáshoz;

(Megjegyzés: Ha zenét szeretne hallgatni Bluetooth 
fejhallgatón keresztül, akkor az eszköz csatlakoztatása előtt 
válassza ki a fejhallgató funkció opciót.) 
Élvezze a zenét edzés közben annak ellenére, hogy nem 
hord fejhallgatót. Sodcast + csatlakoztassa a Bluetooth 
fejhallgatót, megszabaduljon minden korláttól. Hívjon 
zenehallgatás közben, okos kapcsolni.

Üzenet értesítés 
Nyissa meg az értesítést az 
APP-n, és az óra rezegni fog, 
és információkat jelenít meg, 
ha vannak QQ értesítések, 
WeChat értesítések, hívások 
vagy üzenetek.

Üzenet értesítés 
Nyissa meg az értesítést az 
APP-n, és az óra rezegni fog, 
és információkat jelenít meg, 
ha vannak QQ értesítések, 
WeChat értesítések, hívások 
vagy üzenetek.

Keresse meg a mobiltelefont 
Ha az óra sikeresen 
csatlakozik az APP-hez, 
kattintson rá, hogy 
megtalálja a mobiltelefont, 
majd a mobiltelefonja 
megcsörög.

Keresse meg a mobiltelefont 
Ha az óra sikeresen 
csatlakozik az APP-hez, 
kattintson rá, hogy 
megtalálja a mobiltelefont, 
majd a mobiltelefonja 
megcsörög.

Címlista 
Kattintson a címlista 
szinkronizálására az APP 
alkalmazásban, és 1000 
listát lehet szinkronizálni az 
órával.

Címlista 
Kattintson a címlista 
szinkronizálására az APP 
alkalmazásban, és 1000 
listát lehet szinkronizálni az 
órával.

Pulzusszám 
Mérje meg az aktuális 
pulzusértéket, és mutassa meg a 
mérési eredményeket.

Pulzusszám 
Mérje meg az aktuális 
pulzusértéket, és mutassa meg a 
mérési eredményeket.

Vérnyomás 
Mérje meg az aktuális 
vérnyomásértéket, és 
mutassa meg a mérési 
eredményeket.

Vérnyomás 
Mérje meg az aktuális 
vérnyomásértéket, és 
mutassa meg a mérési 
eredményeket.

Vér oxigén 
Mérje meg az aktuális 
vér oxigénértéket, és 
mutassa meg a mérési 
eredményt.

Vér oxigén 
Mérje meg az aktuális 
vér oxigénértéket, és 
mutassa meg a mérési 
eredményt.

       1. Fuss                 2. Mássz fel                      3. Séta                          4. Lovaglás
Kattintson a főoldalra a sportfelülethez való belépéshez, és válassza ki a megfelelő 
módokat, majd elkezd �gyelni az edzésadatokról.

       1. Fuss                 2. Mássz fel                      3. Séta                          4. Lovaglás
Kattintson a főoldalra a sportfelülethez való belépéshez, és válassza ki a megfelelő 
módokat, majd elkezd �gyelni az edzésadatokról.

1. Biztonság                  2. Menstruáció              3. Terhesség                 4. Ovuláció
Kattintson a nő funkcióinak megadásához a menstruációs ciklus aktuális állapotának 
ellenőrzéséhez. 

(Megjegyzés: Ha az óra sikeresen csatlakozik az APP-hez, beállíthatja az összes 
menstruációs speci�kációt, például a menstruációs periódust, a biztonságos 
periódust és az ovulációs periódust.)

1. Biztonság                  2. Menstruáció              3. Terhesség                 4. Ovuláció
Kattintson a nő funkcióinak megadásához a menstruációs ciklus aktuális állapotának 
ellenőrzéséhez. 
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menstruációs speci�kációt, például a menstruációs periódust, a biztonságos 
periódust és az ovulációs periódust.)

1.Před párováním s App nepřipojujte hodinky přes Bluetooth
2.Stáhněte si a nainstalujte doporučenou aplikaci (název aplikace je uveden v uživatelském 
návodu nebo je možno naskenovat QR kód)
3.Aktivujte Bluetooth a GPS na Vašem mobilním zařízení
4.Spusťte aplikaci
5.V menu aplikace vyberte možnost- spárovat / připojit hodinky (connect smartwatch)
6.Nyní až potvrďte na LCD telefonu párování s BT,noti�kace apod.

1.Před párováním s App nepřipojujte hodinky přes Bluetooth
2.Stáhněte si a nainstalujte doporučenou aplikaci (název aplikace je uveden v uživatelském 
návodu nebo je možno naskenovat QR kód)
3.Aktivujte Bluetooth a GPS na Vašem mobilním zařízení
4.Spusťte aplikaci
5.V menu aplikace vyberte možnost- spárovat / připojit hodinky (connect smartwatch)
6.Nyní až potvrďte na LCD telefonu párování s BT,noti�kace apod.

Smart Watch
Felhasználói kézikönyv

V1.0

Felhasználói kézikönyv

1.1 Mérés közben tartsa az érzékelőt a bőréhez közel, és 
kerülje a mozgást; 
1.2 Minden mérési eredmény csak tájékoztató jellegű. 
Nem szolgálhatnak semmilyen orvosi célként vagy 
bázisként; 
1.3 Használat előtt töltse fel az órát (a teljes töltés 
körülbelül 2 órát vehet igénybe); 
1.4 A balesetek elkerülése érdekében töltse fel az órát 
szabványos kon�gurációjú kiegészítőkön keresztül; 
1.5 Ne töltse az órát nedves környezetben, vagy amikor a 
termék csöpög.
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 Eszköz csatlakoztatása 
Az első kapcsolat szempontjából kérjük, hogy a fejhallgatót és a 
mobiltelefont egymás után csatlakoztassa.

 Eszköz csatlakoztatása 
Az első kapcsolat szempontjából kérjük, hogy a fejhallgatót és a 
mobiltelefont egymás után csatlakoztassa.

Első használatához órakötést igényel. A kívánt eszköz kiválasztásához és megtalálásához kattintson a 
"Készülék kötése" gombra. Ha több eszköz van a közelben, válassza ki az óra MAC-címét, amelyet meg 
akar kötni, és az óra tetején található Bluetooth ikon sikeres kapcsolatot mutat az óra és a mobiltelefon 
között. 
(Megjegyzés: A Bluetooth funkció használata előtt ellenőrizze, hogy a Bluetooth szinkronizáló kapcsoló 
be van-e kapcsolva).

Első használatához órakötést igényel. A kívánt eszköz kiválasztásához és megtalálásához kattintson a 
"Készülék kötése" gombra. Ha több eszköz van a közelben, válassza ki az óra MAC-címét, amelyet meg 
akar kötni, és az óra tetején található Bluetooth ikon sikeres kapcsolatot mutat az óra és a mobiltelefon 
között. 
(Megjegyzés: A Bluetooth funkció használata előtt ellenőrizze, hogy a Bluetooth szinkronizáló kapcsoló 
be van-e kapcsolva).

1. Ne csatlakoztassa az órát Bluetooth-on keresztül, mielőtt párosítaná az alkalmazást
2. Töltse le és telepítse az ajánlott alkalmazást (az alkalmazás neve meg van adva a felhasználói 
alkalmazásban
vagy be lehet szkennelni a QR-kódot)
3. Aktiválja a Bluetooth-ot és a GPS-t a mobileszközön
4. Indítsa el az alkalmazást
5. Az alkalmazás menüben válassza az intelligens óra párosítása / csatlakoztatása lehetőséget
6. Most erősítse meg a párosítást a BT-vel az LCD telefonon, az alábbi értesítést.
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2. Töltse le és telepítse az ajánlott alkalmazást (az alkalmazás neve meg van adva a felhasználói 
alkalmazásban
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6. Most erősítse meg a párosítást a BT-vel az LCD telefonon, az alábbi értesítést.





1. Uživatelská příručka: Zaregistrujte si účet prostřednictvím svého mobilního telefonu nebo e-mailu.

Abyste zaznamenávali, ukládali a sdíleli všechny sportovní a zdravé informace. 

Uživatelé, kteří neregistrují účty, nemusí mít uložené všechny relevantní informace;

2. Sledujte připojení: Vyhledejte, klikněte a připojte zařízení v části „Přidat zařízení“. Mějte prosím na paměti

že: Pokud se nepodaří najít název hodinek, zkontrolujte, zda je vybitá baterie nebo

zda jsou hodinky zapnuty; Pokud se nepodaří najít zařízení ve stavu zapnutí, znamená to

že hodinky jsou připojeny k jiným mobilním telefonům. V tuto chvíli prosím

odeberte zařízení na příslušných mobilních telefonech. Pokud jsou použity mobilní telefony Apple, v

kromě odebrání zařízení v aplikaci musíte také najít název zařízení v Bluetooth

Nastavení a klikněte na „Ignorovat zařízení“, poté se může normálně připojit k vašemu mobilnímu telefonu.

3. Funkce počítání kroků: Nabídka Krok v aplikaci APP zaznamenává vaše číslo kroku, spálené kalorie

a počet najetých kilometrů. Klepnutím zkontrolujete všechny záznamy historie pro den, týden a měsíc;

4. Funkce spánku: Zobrazení údajů o spánku pro den, týden a měsíc pomocí grafů a
spočítat kvalitu spánku a délku spánku. Mezitím můžete zkontrolovat záznamy historie;
5. Funkce pro ženy: Zobrazí menstruační stavy pomocí grafů. Zkontrolujte a nastavte svůj
menstruační cyklus.
(Poznámka: Můžete nastavit všechny menstruační speci�kace, jako je menstruace, 
bezpečné období a ovulační období na APP, když jsou hodinky úspěšně připojeny k APP);
6. Tréninková funkce: Pohodlné trénování kdykoli, zaznamenává počet kroku, čas, spálené kalorie,
počet najetých kilometrů a cvičení, a můžete zkontrolovat všechny záznamy historie;
7. Funkce měření: Nabídka měření v aplikaci APP zahrnuje měření srdeční frekvence,
měření kyslíku v krvi a měření krevního tlaku.
8. O APP: V případě jakékoli aktualizací �rmwaru hodinek, vám APP Store a GooglePlay
 automaticky aktualizaci připomene. Můžete je také aktualizovat ručně prostřednictvím nabídky. 

1.  Nenoste hodinky během potápění nebo koupání; vyhněte se styku s vodou.
2. Naše hodinky jsou pouze produktem elektronické detekce. Všechny výsledky měření 
nemohou sloužit jako lékařská reference a všechny údaje jsou pouze pro informaci;
 

Nastavenie
Upraviť hlasitosť, upraviť jas, Obnoviť továrenské nastavenia, Vypnúť, Číslo verzie
Ďalšie funkcie
Hudobný prehrávač, budík, stopky, vzdialená kamera, sedavé
Pripomenutie, pripomenutie pitnej vody, pripomenutie nabíjanie atď ..

Úvod do funkcií
1. Užívateľská príručka: Zaregistrujte si účet prostredníctvom svojho mobilného 
telefónu alebo e-mailu.
Aby ste zaznamenávali, ukladali a zdieľali všetky športové a zdravé informácie.
Používatelia, ktorí neregistrujú účty, nemusí mať uložené všetky relevantné 
informácie;
2. Sledujte pripojenie: Nájsť, kliknite a pripojte zariadení v časti "Pridať zariadenie". 
Upozorňujeme
že: Ak sa nepodarí nájsť názov hodiniek, skontrolujte, či je vybitá batéria alebo
či sú hodinky zapnuté; Ak sa nepodarí nájsť zariadenie v stave zapnutia, znamená to
že hodinky sú pripojené k iným mobilným telefónom. V túto chvíľu prosím
odstránenie zariadenia na príslušných mobilných telefónoch. Ak sú použité mobilné 
telefóny Apple, v okrem odobratie zariadení v aplikácii musíte tiež nájsť názov 
zariadenia v Bluetooth
Nastavenie a kliknite na "Ignorovať zariadení", potom sa môže normálne pripojiť k 
vášmu mobilnému telefónu.
3. Funkcia počítania krokov: Ponuka Krok v aplikácii APP zaznamenáva vaše číslo 

4. Funkcia spánku: Zobrazenie údajov o spánku pre deň, týždeň a mesiac pomocou 
grafov a
spočítať kvalitu spánku a dĺžku spánku. Medzitým môžete skontrolovať záznamy 
histórie;
5. Funkcia pre ženy: Zobrazí menštruačný stavy pomocou grafov. Skontrolujte a 
nastavte svoj
menštruačný cyklus.
(Poznámka: Môžete nastaviť všetky menštruačné špeci�kácie, ako je menštruácia,
bezpečné obdobie a ovulačné obdobie na APP, keď sú hodinky úspešne pripojené k 
APP);
6. Tréningová funkcie: Pohodlné trénovanie kedykoľvek, zaznamenáva počet kroku, 
čas, spálené kalórie,
počet najazdených kilometrov a cvičení, a môžete skontrolovať všetky záznamy 
histórie;
7. Funkcia merania: Ponuka meranie v aplikácii APP zahŕňa meranie srdcovej 
frekvencie,
meranie kyslíka v krvi a meranie krvného tlaku.
8. O APP: V prípade akejkoľvek aktualizácií �rmvéru hodiniek, vám APP Store a 
Google Play
 automaticky aktualizáciu pripomenie. Môžete ich tiež aktualizovať ručne pomocou 
ponuky.

Varovanie
1. Nenoste hodinky počas potápania alebo kúpanie; vyhnite sa styku s vodou.
2. Naše hodinky sú iba produktom elektronickej detekcie. Všetky výsledky meraní
nemôžu slúžiť ako lekárska referencie a všetky údaje sú len pre informáciu;

Smart Watch
Uživatelský manuál

V1.0

Uživatelský manuál

I Návod k použití

VI: Funkce

VII: Přehled funkcí
 

VIII: Nastavení

X Úvod do funkcí

XI Varování

II Nabíjení 

III Hudba

IV Aplikace 

V Připojení zařízení

1.1 Během měření mějte senzor v blízkosti pokožky
a nepohybujte se;
1.2 Všechny výsledky měření jsou pouze orientační. Nejsou určeny pro
 lékařský účel;
1.3 Hodinky před použitím prosím nabijte
(úplné nabití může trvat asi 2 hodiny);
1.4 Nabíjejte hodinky pomocí standardního příslušenství;
1.5 Nenabíjejte hodinky ve vlhkém prostředí, 
uchovávejte v suchu 

Tlačítko: Krátkým stisknutím tlačítka „一“ na libovolném menu se vrátíte do rozhraní vytáčení;
dlouhým stisknutím po dobu 3s zapnete a vypnete.

Upravit hlasitost, Upravit jas, Obnovit tovární nastavení, Vypnout, Číslo verze

Další funkce

Hudební přehrávač, budík, stopky, vzdálená kamera, sedavé

Připomenutí, Připomenutí pitné vody, Připomenutí nabíjení atd..

1. Posunutím rozhraní vytáčení nahoru otevřete oznámení zpráv;
2. Posunutím rozhraní vytáčení dolů otevřete místní nabídku;
3. Posunutím rozhraní vytáčení doprava vstoupíte do hudebního přehrávače;
4. Stisknutím rozhraní vytáčení po dobu 3s vyberte různé typy vytáčení. 

Přepněte hlavní rozhraní
Posunutím doprava nebo doleva na hlavní stránce vyberte nabídku.

Bluetooth Volání
Hodinky podporují
Bluetooth odpověď

Vytočte na hodinkách nebo mobilním telefonu
Hodinky a mobilní telefon synchronizují
telefonní čísla okamžitě

Bluetooth Odpověď

Bluetooth Hudba   

Noti�kace

Měření srdeční frekvence

Běh

Kliknutím na hlavní stránku přejděte do sportovního menu a vyberte režim, poté se spustí
sledování cvičení. 

Kliknutím vstoupíte do funkce pro ženy a zkontrolujete aktuální podmínky menstruačního cyklu. 
(Poznámka: Můžete nastavit všechny menstruační speci�kace, jako je menstruace, bezpečné období a
ovulační období na APP, když jsou hodinky úspěšně připojeny k APP);

Horolezectví Chůze Jízda

Sledování cyklu Menstruace Těhotenství Ovulace

Změřte aktuální srdeční frekvenci
hodnoty a zobrazí se výsledky měření

Změřte aktuální krevní tlak
hodnoty a zobrazí se výsledky měření

Změřte aktuální kyslík v krvi
hodnoty a zobrazí se výsledky měření

Měření krevního tlaku Měření kyslíku v krvi

Otevřete oznámení v aplikaci
a hodinky budou vibrovat a
zobrazovat informace, když
Vám přijde oznámení
z QQ, WeChat
oznámení, hovory nebo zprávy.

Když jsou hodinky úspěšně
připojeny k APP, klikněte na
najít mobilní telefon, pak váš
mobilní telefon zazvoní

Klikněte na synchronizaci seznamu adres
na APP a 1000 seznamů může
být synchronizováno s hodinkami.

Funkce Najít telefon Synchronizace

Bluetooth Music: Kliknutím na přehrávač přepnete nebo

synchronizujete hudbu z telefonu;

Kliknutím na přehrávač ovládáte předchozí a následující skladbu,

a další operace, jako je pauza a přehrávání;

Hudba: Kliknutím na přehrávač přepnete nebo samostatně

přehráváte hudbu;

(Poznámka: Pokud chcete poslouchat hudbu přes Bluetooth

sluchátka, vyberte možnost funkce sluchátek

před připojením zařízení)

Užívejte si hudbu během cvičení, i když nenosíte

sluchátka. Sodcast + připojte Bluetooth

sluchátka, zbavte se všech omezení

Během poslechu hudby můžete volat, inteligentní přepínání

Vytáčení: 

Srovnejte čtyři kontakty nabíječky se zadní nabíjecí pozicí hodinek a připojte 
druhou stranu ke standardnímu USB portu pro nabíjení. 

V režimu vypnutí připojte hodinky k počítači pomocí magnetického nabíjecího kabelu a poté zkopírujte MP3
hudbu z počítače do jakéhokoliv souboru hodinek 

Poznámka: Podpora Android 5.0 a vyšší verze; IOS 8.0 a vyšší;
Bluetooth 4.0 a vyšší

1. Pokud jde o zvukové připojení, nastavte Bluetooth hodinek
a poté vyhledejte UP9 ve svém mobilním telefonu a připojte se;
2. Android: Chcete-li dostávat upozornění, musíte zapnout všechna oprávnění 
oznámení informace, jako jsou kontakty, a povolit zpracování na pozadí aplikace
v mobilních nastaveních;
3. IOS: Párování Bluetooth se objeví po připojení k APP,
kliknutím na „Spárovat“ se připojíte a hodinky budou dostávat oznámení jako např
hovory a zprávy odesílané z IOS.

Rozevřete okno hodinek
a klikněte na ikonu Bluetooth

Připojte sluchátka
a mobilní telefon;
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Naskenujte QR kód pro stažení, nebo:
(1) Vstupte do APP Store (systém IOS) a vyhledejte IMFit a nainstalujte
(2) Vstupte do Google play (systém Android) a vyhledejte IMFit a nainstalujte

První použití vyžaduje připojení hodinek. Kliknutím na „Připojení hodinek“ vyberte a vyhledejte 
požadované zařízení. Pokud je poblíž několik zařízení, vyberte MAC adresu hodinek, 
kterou chcete připojit, a ikona Bluetooth na horní část hodinek ukazuje úspěšné spojení mezi 
hodinkami a vaším mobilním telefonem.

(Poznámka: Ujistěte se, zda máte zapnutý Bluetooth.)

Nabíjenie

Vyrovnajte štyri kontakty nabíjačky so zadnou nabíjacie pozíciou hodiniek a pripojte
druhú stranu k štandardnému USB portu pre nabíjanie.

V režime vypnutia pripojte hodinky k počítaču pomocou magnetického nabíjacieho 
kábla a potom skopírujte MP3. hudbu z počítača do akéhokoľvek súboru hodiniek.

Aplikácia
Naskenujte QR kód pre stiahnutie, alebo:
(1) Vstúpte do APP Store (systém IOS) a vyhľadajte IMFit a nainštalujte
(2) Vstúpte do Google play (systém Android) a vyhľadajte IMFit a nainštalujte

Poznámka: Podpora Android 5.0 a vyššie verze; IOS 8.0 a vyšší; Bluetooth 4.0 a vyššie

1. Pokiaľ ide o zvukové pripojenie, nastavte Bluetooth hodiniek
a potom vyhľadajte UP9 vo svojom mobilnom telefóne a pripojte sa;
2. Android: Ak chcete dostávať upozornenia, musíte zapnúť všetky 
oprávnenia
oznámenia informácie, ako sú kontakty, a povoliť spracovanie na pozadí 
aplikácie
v mobilných nastaveniach;
3. IOS: Párovanie Bluetooth sa objaví po pripojení k APP,
kliknutím na "Spárovať" sa pripojíte a hodinky budú dostávať oznámenia ako 
napr

Funkcie
Tlačidlo: Krátkym stlačením tlačidla "一" na ľubovoľnom menu sa vrátite 
do rozhrania vytáčania;
dlhým stlačením po dobu 3s zapnete a vypnete.

Vytáčanie
1. Posunutím rozhranie vytáčanie hore otvorte oznámenia správ;
2. Posunutím rozhranie vytáčanie dole otvoríte miestnu ponuku;
3. Posunutím rozhranie vytáčania doprava vstúpite do hudobného prehrávača;
4. Stlačením rozhranie vytáčanie po dobu 3s vyberte rôzne typy vytáčanie. 

Bluetooth volanie             Bluetooth vytačenie
Vytočte na hodinkách alebo 
mobilnom telefóne
Hodinky a mobilný telefón 
synchronizujú

Vytočte na hodinkách alebo 
mobilnom telefóne
Hodinky a mobilný telefón 
synchronizujú
telefónne čísla okamžite

Bluetooth hudba

Bluetooth Music: Kliknutím na prehrávač prepnete alebo
synchronizujete hudbu z telefónu;
Kliknutím na prehrávač ovládate predchádzajúcu a 
nasledujúcu skladbu,
a ďalšie operácie, ako je pauza a prehrávanie;
Hudba: Kliknutím na prehrávač prepnete alebo 
samostatne
prehrávate hudbu;
(Poznámka: Ak chcete počúvať hudbu cez Bluetooth
slúchadlá, vyberte možnosť funkcie slúchadiel
pred pripojením zariadenia)
Užívajte si hudbu počas cvičenia, aj keď nenosíte
slúchadlá. Sodcast + pripojte Bluetooth
slúchadlá, zbavte sa všetkých obmedzení
Počas počúvania hudby môžete volať, inteligentný 
prepínanie.

Noti�kácie
Otvorte oznámenia v 
aplikácii
a hodinky budú vibrovať a
zobrazovať informácie, keď
Vám príde oznámenie
z QQ, Wechat
oznámenia, hovory alebo 
správy.

Funkcia nájsť telefón
Keď sú hodinky úspešne
pripojené k APP, kliknite na
nájsť mobilný telefón, 
potom váš
mobilný telefón zazvoní

Synchronizácia
Kliknite na synchronizáciu 
zoznamu adries
na APP a 1000 zoznamov 
môže
byť synchronizované s 
hodinkami.

Meranie srdcovej 
frekvencie
Zmerajte aktuálnu srdcovú 
frekvenciu
hodnoty a zobrazí sa výsledky 
meraní

Meranie krvného tlaku
Zmerajte aktuálny krvný 
tlak
hodnoty a zobrazí sa 
výsledky meraní

Meranie kyslíka v 
krvi
Zmerajte aktuálne 
kyslík v krvi
hodnoty a zobrazí sa 
výsledky meraní

            Beh                   Chôdza                        Horolezectvo                  Jazda
Kliknutím na hlavnú stránku prejdite do športového menu a vyberte režim, 
potom sa spustí sledovania cvičenia. 

Ovulace                           Těhotenství                 Menstruace                Sledování cyklu 

(Poznámka: Môžete nastaviť všetky menštruačné špeci�kácie, ako je 
menštruácia, bezpečné obdobie a ovulačné obdobie na APP, keď sú hodinky 
úspešne pripojené k APP); Kliknutím vstúpite do funkcie pre ženy a skontrolujete 
aktuálne podmienky menštruačného cyklu.

1.Před párováním s App nepřipojujte hodinky přes Bluetooth
2.Stáhněte si a nainstalujte doporučenou aplikaci (název aplikace je uveden v 
uživatelském návodu nebo je možno naskenovat QR kód)
3.Aktivujte Bluetooth a GPS na Vašem mobilním zařízení
4.Spusťte aplikaci
5.V menu aplikace vyberte možnost- spárovat / připojit hodinky (connect smartwatch)
6.Nyní až potvrďte na LCD telefonu párování s BT,noti�kace apod.

1.Před párováním s App nepřipojujte hodinky přes Bluetooth
2.Stáhněte si a nainstalujte doporučenou aplikaci (název aplikace je uveden v 
uživatelském návodu nebo je možno naskenovat QR kód)
3.Aktivujte Bluetooth a GPS na Vašem mobilním zařízení
4.Spusťte aplikaci
5.V menu aplikace vyberte možnost- spárovat / připojit hodinky (connect smartwatch)
6.Nyní až potvrďte na LCD telefonu párování s BT,noti�kace apod.

 图1 图2 

Smart Watch
Užívateľský manual

V1.0

Užívateľský manual

1.1 Počas merania majte senzor v blízkosti pokožky
a nepohybujte sa;
1.2 Všetky výsledky meraní sú orientačné. Nie sú 
určené pre lekársky účel;
1.3 Hodinky pred použitím prosím nabite
(Úplné nabitie môže trvať asi 2 hodiny);
1.4 Nabíjajte hodinky pomocou štandardného 
príslušenstva;
1.5 Nenabíjajte hodinky vo vlhkom prostredí,

Pripojenie zaridenia

Roztvoríte okno hodiniek
a kliknite na ikonu Bluetooth

Pripojte slúchadlá a mobilný telefón;

Prvé použitie vyžaduje pripojenie hodiniek. Kliknutím na "Pripojenie hodiniek" vyberte a vyhľadajte
požadované zariadenie. Pokiaľ je blízko niekoľko zariadení, vyberte MAC adresu hodiniek,
ktorú chcete pripojiť, a ikona Bluetooth na hornú časť hodiniek ukazuje úspešné spojenie medzi
hodinkami a vaším mobilným telefónom.

(Poznámka: Uistite sa, či máte zapnutý Bluetooth.)

1.Pred párovaním s App nepripájajte hodinky cez Bluetooth
2.Stáhněte si a nainštalujte odporúčanú aplikáciu (názov aplikácie je uvedený v užívateľs-
kom 
návode alebo je možno naskenovať QR kód)
3.Aktivujte Bluetooth a GPS na vašom mobilnom zariadení
4.Spusťte aplikáciu
5.V menu aplikácie vyberte možnosť- spárovať / pripojiť hodinky (connect smartwatch)
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