
Smart Bracelet 116pro 
Uživatelský manuál 



1. Kompatibilní operační systémy a verze Bluetooth: 

2. Příprava zařízení 
Před prvním použitím zařízení ho plně nabijte. 
 

3. Stáhněte si aplikaci do telefonu 
Pro maximální využití zařízení si stáhněte prostřednictvím QR kódu aplikaci 
„Lefun Health“ z App Store nebo Google Play. 



4. Připojení hodinek 
Nejprve dlouhým stisknutím dotykového tlačítka zapněte hodinky. 
Zkontrolujte, zda je na chytrém telefonu povoleno bluetooth. Poté otevřete 
aplikaci „LEFUN HEALTH“, vyberte v levém horním rohu vstup do menu a 
zvolte možnost „Lefun/Unconnected“. Vyberte vaše hodinky a pak potvrďte 
spárování volbou „Spárovat“. 

5. Základní operace 
Jakmile se hodinky úspěšně spojí s telefonem, budou se synchronizovat 
data jako tepová frekvence, krevní tlak a další sportovní údaje. Krátkým 
stiskem tlačítka pod displejem se můžete přepínat mezi jednotlivými 
funkcemi, dlouhým stiskem hodinky zapnete nebo vypnete. 

6. Popis funkcí 
Základní obrazovka, zobrazení času, datum, baterie a další. 

  
 Krokoměr: 24 hodin denně zaznamenává počet kroků. Vždy 

po půlnoci se počítadlo vynuluje. Výsledky můžete 
zkontrolovat v aplikaci. 
 
  

 Cvičení: 24 hodin denně zaznamenává zvýšenou fyzickou 
aktivitu. Vždy po půlnoci se počítadlo vynuluje. Výsledky 
můžete zkontrolovat v aplikaci. 
 

 Monitoring srdečního tepu: Po zvolení funkce automaticky 
zaznamenává srdeční tep, funkci lze zapnout i přes aplikaci. 
Výsledky můžete zkontrolovat v aplikaci. 



 SpO2 test: Automaticky měří hodnotu SpO2, která udává 
hladinu kyslíku v krvi. Výsledky můžete zkontrolovat v aplikaci. 

 
  

 Krevní tlak: Automaticky měří hodnotu krevního tlaku. 
Výsledky můžete zkontrolovat v aplikaci. 

Chytrý budík: V aplikaci najděte položku „Smart Clock“. Nastavte čas, 
můžete zvolit opakování a uložte. Náramek bude v nastavenou dobu 
vibrovat. 
Monitoring spánku: Automaticky zaznamená váš spánek a vytvoří jeho 
analýzu. Budete tak vědět, kolik času jste strávili v hlubokém a kolik v 
lehkém spánku. Výsledky můžete zkontrolovat v aplikaci. 
Připomenutí, že musíte vstát: Otevřete funkci v aplikaci a nastavte 
časový úsek, který bude náramek hlídat. Pokud budete dlouho sedět, 
upozorní vás vibracemi. 
Připomenutí pitného režimu: Otevřete funkci v aplikaci a nastavte 
časový úsek, který bude náramek hlídat. Pokud se delší dobu nenapijete, 
upozorní vás vibracemi. 
Ochrana před ztrátou: Otevřete funkci v aplikaci a nastavte, v případě 
vzdálení telefonu od náramku bude náramek vibrovat. 
Upozornění na zprávu: Otevřete funkci v aplikaci a nastavte. Náramek 
bude vibrovat, když dorazí na telefon nová zpráva (SMS, Facebook, 
Twitter, Whatsapp, Wecha) 
Upozornění na volání: Otevřete funkci v aplikaci a nastavte. Náramek 
bude vibrovat, když telefon bude mít příchozí volání. 
Zatřesení náramkem pro pořízení fotografie: Otevřete funkci v aplikaci 
a nastavte. Pak stiskněte volbu „Shake to take a photo“ a zatřesením 
náramku potvrďte (nastavení mobilního telefonu musí povolovat pořízení 
fotografie a její uložení). 
Najít náramek: Otevřete funkci v aplikaci a nastavte. Náramek bude v 
případě hledání vibrovat. 
Obnova do továrního nastavení: Nastavte datum na předchozí den v 
mobilní aplikaci nebo data v náramku budou odstraněna synchronizací o 
den později. 

* Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu specifikací bez udání 
důvodu.


