
Chytré hodinky Kieslect
Uživatelský manuál

 Obrázek je pouze ilustrativní. Návod se týká všech hodinek značky Kieslect.



Jak správně nosit

• Pro pohodlné každodenní nošení hodinky umístěte do správné pozice, jako je uvedeno na 
obrázku níže. Důležité je mít správně utažený řemínek. 
• Pokud budou hodinky volné, může dojít ke zkreslení údajů o tepové frekvenci.
• Před vstupem do bazénu, sprchy či při mytí nádobí hodinky odložte

- Hodinky jsou odolné proti padajícím kapkám vody – déšť, ale nejsou vodotěsné. Proud 
vody či mycí prostředky mohou hodinky poškodit.
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Aplikace

• Chytré hodinky značky Kieslect využívají aplikaci Glory Fit. 
• Aplikace je ke stažení jak na telefonech Android, v aplikaci Obchod Play, tak na telefonech se 
systémem iOS, v aplikaci App Store.
• Při instalaci je nutné povolit vše, co aplikace žádá, aby později nic nebránilo v plném používání 
hodinek
• Do aplikace se zaregistrujeme

Jak spárovat hodinky s telefonem

• Hodinky zapněte. Zapnutí hodinek se provede dlouhým podržením bočního tlačítka. 
• Otevřete aplikaci Glory Fit, přejděte na stránku zařízení a klepněte na možnost „Vyberte 
zařízení“. 
• V telefonu musí být zapnutá služba Bluetooth, aby se mohly hodinky s telefonem spárovat. 
• V aplikaci se objeví název hodinek. Klepněte na tento název – tímto dojde ke spárování hodinek 
s telefonem.

Ovládání

• Stisknutím bočního tlačítka hodinky rozsvítíte. 
• Potažením shora dolů zobrazíte nabídku, kde jsou možnosti upravení jasu, zapnutí režimu 
nerušit a nastavení hodinek. 
• Potažením zespoda nahoru zobrazíte poslední notifikace – zprávy.
• Podržením prstu na výchozí obrazovce můžete provést změnu ciferníku. V nabídce ciferníku 
listujete potažením doleva. Výběr potvrdíte klepnutím na daný ciferník.
• Pokud máte chuť na jiný vzhled svých hodinek, můžete si vybrat z mnoho dalších ciferníku přímo 
v aplikaci. Aplikaci otevřete a vyberte záložku ciferníky, poté jen ťukněte na daný ciferník, ten se 
nahraje a rovnou nastaví do vašich hodinek.
• Do hlavní nabídky funkcí se dostanete potažením z výchozí obrazovky doleva.
• Pro vypnutí hodinek podržte boční tlačítko a vypnutí potvrďte klepnutím na displeji hodinek.



• U hodinek, které mají 2 boční tlačítka, jsou funkce stejné, ale spodní tlačítko slouží ke
spuštění sportovních funkcí, zatímco horní tlačítko stále funguje jako tlačítko zpět, či jako 
zamykací. 

Funkce hodinek

Krokoměr – Během dne
zaznamenává kroky, kalorie a

vzdálenost. Zaznamenána data
jsou uložena v aplikaci. 

Měření tepu – měření tepu v
reálném čase. Zaznamenána
data jsou uložena v aplikaci.

Okysličení krve – Měří aktuální
okysličení krve. Zaznamenána
data jsou uložena v aplikaci.

Naměřené hodnoty jsou pouze informativní,
neslouží pro lékařské účely.

Sportovní režimy – chůze, běh,
jízda na kole, jóga, badminton
atd. Zaznamenána data jsou

uložena v aplikaci.

Měření spánku – Záznam z
měření spánku. Podrobnější

informace jsou uloženy a
zaznamenány v aplikaci.



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


