
1. Diagram 

Charging identifier – indikátor nabíjení 

Microphone – mikrofon 

Connection identifier – indikátor spojení 

Screen – obrazovka 

Speaker – reproduktor 

A,B key – tlačítko A,B 

 
 

2. Nabíjení 

 Před prvním použitím nabíjejte alespoň 2 hodiny v kuse. Při dobíjení je zobrazeno 

logo. 

 

3. Zapnutí a vypnutí 

 Stiskněte a držte klávesu B po dobu 3 sekund, na displeji se zobrazí "power on" 

(zapnuto), opakujte, displej zobrazí "power off" (vypnuto). Na zařízeních s Bluetooth verze 

nižší než 2.1 je potřeba zadat kód pro spárování "0000" 

 

4. Spárování a připojení 

Při prvním použití je třeba spárovat náramek s mobilním telefonem. 

 Stiskněte klávesu B na 5-6 sekund, dokud se na displeji nezobrazí "Pairing". 

 V mobilním telefonu zapněte Bluetooth, vyhledejte zařízení, vyberte "bracelet" a 

potvrďte spárování. 

 Po připojení náramek 3x zavibruje a na displeji se objeví ikona telefonu. 

 Krátce stiskněte libovolné tlačítko pro zastavení vibrací. 

 

5. Upozornění na příchozí hovor 

 Pokud je náramek správně připojen k telefonu, bude v případě příchozího hovoru 

vibrovat. 

 Na displeji je zobrazeno číslo volajícího. V případě použití telefonu Apple se zobrazí 

jméno volajícího. 

 Pro zastavení vibrací stiskněte tlačítko A nebo B 2x rychle po sobě nebo přijměte 

hovor přímo pomocí telefonu. 

 Pro odmítnutí hovoru stiskněte libovolné tlačítko po dobu 3 sekund. 

 

6. Upozornění proti zapomenutí telefonu 

 V případě, že se vzdálíte od telefonu na vzdálenost 10-20 metrů náramek zavibruje 

každých 10 minut. 

 

7. Příjem příchozích hovorů 



 Při příchozím hovoru stiskněte tlačítko A nebo tlačítko B pro spojení hovoru. 

 Při vytáčení se na displeji zobrazuje "Call" nebo "Active Call" (aktivní hovor). 

Stiskněte tlačítko A nebo B pro předání hovoru na telefon. 

 Během hovoru, krátce stiskněte tlačítko A nebo B pro přepnutí aktivaci zvuku a 

mikrofonu na náramku. 

 Když je náramek připojený, dlouze stiskněte tlačítko A nebo B po dobu 3 sekund pro 

ukončení hovoru. 

 

8. Vytočení posledního volaného čísla 

 Poklepejte 2x rychle po sobě na tlačítko A nebo B. Když se na displeji zobrazí "Call" 

stiskněte libovolné tlačítko pro spuštění hovoru. 

 

9. Ukončení hovoru 

 Stiskněte klávesu B po dobu 2 sekund při aktivním hovoru pro ukončení hovoru. 

 

10. Přepojení na telefon 

 Stiskněte tlačítko A na 2 sekundy pro aktivaci hovoru skrz telefon. 

 

11. Nastavení času 

 Stiskněte tlačítko A po dobu 3 sekund pro vstup do režimu úpravy času. Pomocí 

tlačítka B nastavte hodinu. Krátkým stiknutím tlačítka A se přepnete na nastavení minut a 

nastavíte minuty pomocí tlačítka B. Poté potvrdíte nastavení stiknutím tlačítka A. 

 Krátkým stiskem libovolného tlačítka zobrazíte čas na displeji. 

 

12. Reset 

 V případě potíží s náramkem zkuste náramek vypnout, případně nechat několik hodin 

na nabíječce. 

 

13. Bezpečnostní instrukce 

 Nepoužívete chemikálie pro čištění náramku. 

 Nevystavujte vysokým teplotám 

 Neponořujte do vody. 

 Náremek se nesnažte rozebírat. 


