
Chytrý náramek 

 

Uživatelský manuál 

Poznámky: 

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

 

2. Před použitím náramek nabíjejte kabelem nejméně 2 hodiny.  

 

3. Tento produkt není určen k nošení během plavání, sprchování, či mytí rukou. 

 

Kompatibilita 

Tento model je kompatibilní se systémy Android i iOS, náramek se páruje pomocí Bluetooth 4.1. 

Výdrž baterie 

• Doba nabíjení: 2 hodiny 

• Kapacita baterie 80mAh 

• Výdrž v pohotovostním režimu: až 30 dní 

 

 

 

 



Hlavní funkce 

Základní ovládání 

Zapnutí 

Stiskněte a podržte dotykovou zónu cca 6 vteřin, jež se nachází na dolní části displeje. Krátké stisknutí 

slouží pro rozsvícení displeje. 

Jednotlivá rozhraní 

Mezi jednotlivými rozhraními (kroky, spálené kalorie, uražená vzdálenost, měření tepu a spánku) se přepíná 

krátkým stisknutím dotykové zóny. 

Vypnutí 

Přejděte na rozhraní „OFF“ a dlouhým stiskem potvrďte.  

Kroky, kalorie, vzdálenost 

Po zapnutí náramku se automaticky spustí funkce měření kroků, kalorií a vzdálenosti. Údaje můžete 

sledovat přímo v náramku a to v jednotlivých rozhraních. 

Tepová frekvence 

Jakmile přejdete na rozhraní měření srdečního tepu, dlouhým stiskem aktivujte měření srdečního tepu. 

Během měření by náramek měl být těsně připnutý k zápěstí. 

                                            

 

 

 

 

 

Nastavení 

Přejděte na rozhraní „SET“ a dlouhým stiskem vstupte. 

V nastavení můžete upravit datum, budík, dobu, po kterou je obrazovka rozsvícena, či vymazat data 

z náramku. 

 

 



Propojení náramku s telefonem 

Na boční straně pouzdra stiskněte tlačítko, dokud nezačne na displeji blikat ikona sluchátek , to znamená, 

že je Bluetooth aktivní, ale dosud nepřipojeno. Přejděte do telefonu a vyhledejte nová zařízení přes Bluetooth. 

Jakmile se vám na displeji objeví zařízení s názvem „Y3“, připojte zařízení. Jakmile ikona sluchátek přestane 

blikat, znamená to, že zařízení jsou propojená. Následně v mobilní telefonu zkontrolujte, zda jsou pro náramek 

povoleny všechny přístupy. 

Pokud jste hodinky úspěšně spárovaly, tak si můžete pouštět hudbu z mobilního telefonu a přijímat telefonní 

hovory. 

Pokaždé když si následně zapnete Bluetooth, zařízení se pokusí automaticky spárovat. Pokud chcete Bluetooth 

v náramku vypnout, dlouze podržte tlačítko na boční straně pouzdra, dokud ikona sluchátka nebude 

přeškrtnuta. 

 

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 6 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. 

 

 


