
 

 

  

 

 

Návod fitness náramek M6- aplikace FitPro 

Postup prvního spuštění náramku. 

1.) Po pořízení náramku je nutné jej nabít na plnou kapacitu baterie- pomalu stáhněte řemínek a 

zapojte do USB konektoru například v PC 

2.) Po nabití hodinek je nutné stáhnou aplikaci do Vašeho mobilního telefonu. Hodinky jsou 

kompatibilní s aplikací FIT Pro- aplikace je volně ke stažení z Google play a Appstore nebo 

můžete využít čtečku QR kódu a naskenovat Vámi požadovanou verzi z anglického manuálu 

který je přiložen. 

3.) Po stažení aplikace si ji otevřete. Následně aplikace bude vyžadovat několik povolení- pro 

bezproblémový průběh instalace a užití náramku se všemi jeho funkcemi doporučujeme 

všude udělit souhlas. 

4.)  Následně se vám otevře  úvodní obrazovka  aplikace, kde se musíte přihlásit- většina nemá 

vytvořen účet tak klikněte v levém horním rohu na registrovat. Vyplňte emailovou adresu a 

heslo a dejte, Zaregistrujte se. POZOR – nikdy neuvádějte heslo k Vašemu emailu – vyplňte 

libovolné nové heslo jen pro tuto aplikaci. Na Vámi zadaný email následně přijde potvrzovací 

email, který je nutné potvrdit. 

5.) V případě, že se nechcete registrovat je možné v pravém horním rohu zvolit pokračovat bez 

registrace. 

6.) Následně je třeba ještě povolit notifikace pro aplikace Fit Pro 

7.) Spárování náramku- na  úvodní stránce klikněte  v dolním menu na ikonu  Nastavit. Otevře se 

Vám nová obrazovka, kde hned nahoře uvidíte Zařízení odpojeno. A pod tím Spojte zařízení, 

na které klikněte. Dojde k vyhledání náramku a jen klikněte na nalezený název. Správné 

spárování poznáte tak, že se Vám aktualizuje na hodinkách datum a čas a v levém horním 

rohu hodinek bude ikona spárováno. 

8.) Údaje o uživateli- pro správné měření je nutné vyplnit Vaše údaje- klikněte na úvodní stránce 

na MOJE a následně Profil uživatele- kde vyplní pohlaví, váhu, výšku věk atd. 

Nyní máte hodinky plně spárované a připraveny k použití. 

 

Mezi jednotlivými funkcemi hodinek přecházíte lehkým stisknutím spodní části displeje hodinek. 

V případě že chcete zvolit danou funkci tak stejné místo na displeji stiskněte po dobu 2-3 sekund a 

dojde k výběru dané funkce. 

 


