
Chytrý náramek 

 

Uživatelský manuál 

Poznámky: 

1. U jednotlivých verzí softwaru se mohou některé funkce drobně lišit. 

 

2. Před použitím náramek nabíjejte kabelem nejméně 2-3 hodiny.  

 

3. Před použitím je potřeba synchronizovat čas připojením k aplikaci FlagFit 2.0. 

 

4. Tento produkt podporuje vodotěsnost IP68, není však vhodný pro hlubinné potápění či dlouhodobý pobyt 

ve vodě.  

 

Kompatibilita 

Tento model je kompatibilní se systémy: 

• iOS 8.0 a novějším 

• Android 4.4 a novějším 

• Bluetooth 4.0 

Aplikace 

Návod ke stažení aplikace FlagFit 2.0 a propojení hodinek s telefonem viz dále v návodu. Aplikace je 

v češtině. 

                     

 



Přehled produktu 

 

Výdrž baterie 

• Doba nabíjení: 2-3 hodiny 

• Výdrž v pohotovostním režimu: až 30 dní 

• Výdrž při aktivním používání: až 7 dní 

 

Hlavní funkce 

Základní ovládání 

Zapnutí 

Stiskněte a podržte dotykovou zónu, jež se nachází na dolní části displeje. Krátké stisknutí slouží pro 

rozsvícení displeje. 

Jednotlivá rozhraní 

Mezi jednotlivými rozhraními (zprávy, měření tepu, tlaku, sportovní režimy atd.) se přepíná krátkým 

stisnutím dotykové zóny. 

Vypnutí 

V sekci „Function“ vyberte možnost pro vypnutí náramku a dlouhým stiskem potvrďte.  

Výběr tématu 

Dlouhým stisknutím dotykové zóny na hlavní obrazovce si můžete zvolit jiný ciferník. Pokud si některý 

vyberete, stačí výběr potvrdit dlouhým stisknutím. 

                       

   



Kroky, kalorie, vzdálenost 

Po zapnutí náramku se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a vzdálenosti v reálném čase. Údaje 

můžete sledovat přímo v náramku a to v sekci „status“. 

Pokud je náramek spárován s aplikací přes Bluetooth, data budou automaticky synchronizovány v reálném 

čase. Je možné je ručně symchronizovat po spárování kdykoliv během dne. Data v náramku jsou obnovena 

každý den v 0:00 (historie dat zůstává v aplikaci). 

 

Tepová frekvence 

Jakmile přejdete na rozhraní měření srdečního tepu, měření začne automaticky. Historie měření je pak 

zobrazována v aplikaci. Během měření by hodinky měly být těsně připnuty k zápěstí. 

                                            

 

 

 

Měření krevního tlaku 

Jakmile přejdete na rozhraní měření krevního tlaku, měření začne automaticky. Historie měření je pak 

zobrazována v aplikaci. Během měření by hodinky měly být těsně připnuty k zápěstí. 

 

Měření okysličení krve 

Jakmile přejdete na rozhraní měření krevního tlaku, měření začne automaticky. Historie měření je pak 

zobrazována v aplikaci. Během měření by hodinky měly být těsně připnuty k zápěstí. Normální hodnota je 

v rozmezí 95 – 98 %. 

 

 

 



Předpověď počasí 

Díky propojení s aplikací můžete sledovat předpověď počasí na aktuální i zítřejší den. Pokud budou hodinky 

od aplikace dlouho odpojeny, počasí nebude aktualizováno. 

 

Notifikace 

Přejděte na rozhraní zpráv a dlouhým stiskem zobrazíte nejnovější zprávu. Dlouhým stiskem zprávy upustíte. 

 

Sportovní režimy 

Přepněte do rozhraní sportovních režimů (Training), dlouhým stisknutím dotykové zóny. V tomto rozhraní 

vstoupíte do výběru sportovního režimu – mezi nimi přepínáte krátkým stisknutím, dlouhým stisknutím pak 

zapnete jednotlivý sportovní režim, který začne měřit vaši aktivitu. Po dokončení cvičení režim ukončíte 

opět dlouhým stiskem v dotykové zóně. Výsledky vašich sportovních výkonů si pak můžete prohlížet 

v aplikaci. Na výběr je ze 7 sportovních režimů – běh, jízda na kole, plavání, badminton, ping-pong, tenis a 

skákání přes švihadlo. 

 

Stopky 

Dlouhým stiskem vstoupíte do režimu stopek, čas se stopuje krátkým stiskem. Dlouhým stiskem režim 

opustíte. 

 
 



Funkce 

Dlouhým stiskem vstoupíte do rozhraní funkcí, kde můžete využít následující funkce. 

 

Info 

Zobrazí údaje o náramku 

 

Reset 

Vymaže všechna data v náramku 

 

Vypnutí 

Dlouhým stiskem vypnete náramek 

 

Phone Finder 

Pomocí této funkce můžete nalézt svůj ztracený telefon. Dlouhým stiskem zahajte tuto funkci, telefon začne 

vyzvánět/vibrovat. 

 

 



Nastavení jasu 

Díky této funkci si můžete upravit jas náramku. 

 

Stažení aplikace 

Náramek propojíte s aplikací FlagFit 2.0 (aplikace je i v češtině).  

Tuto aplikaci najdete: 

Android: Google Play store (Obchod Play) 

Apple: APP store  

 

 

 

Aplikaci si můžete stáhnout i naskenováním QR kódu níže. 

 

 

 

 

 

Propojení aplikace a náramku 

 

Po prvním otevření aplikace zvolte „Zaregistrujte se“, zadejte email a heslo (stejné heslo pro potvrzení) a 

klikněte na „Zaregistrujte se“. Při dalším otevření aplikace zůstanete přihlášení, pokud vás aplikace odpojí, 

stačí kliknout na Přihlásit a zadat email a heslo, které jste zadali při registraci. 

Zadejte aplikaci povolení přístupu k vašemu telefonu vždy potvrzením Povolit. 



             

Další funkce 

Upozornění na zprávy a volání 

Pro možnost dostávat upozornění na hovory, zprávy, upozornění z facebooku apod. musíte nejdříve povolit 

přístup k oznámením. 

Rozsvítit obrazovku zvednutím zápěstí 

Nakloněním zápěstí rozsvítíte obrazovku. 

 

Řešení problémů 

Jestliže při používání náramku dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem, pokud problém 

přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora). 

 

Náramek nelze zapnout 

 

• Podržte dotykovou zónu déle než 3 vteřiny. 

• Zkontrolujte zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste náramek znovu zapnout. 

• Pokud jste náramek delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku nereaguje, zkuste 

nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V. 



 

Náramek se automaticky vypíná 

 

• Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte. 

 

Krátká výdrž baterie 

 

• Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin). 

 

Náramek nelze nabíjet 

 

• Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný. 

• Ujistěte se, že je náramek s kabelem skutečně propojen. 

• Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen. 

 

 


