
Smart náramok a slúchadlá BT 2v1 TWIN BRACE 

 

 
 

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA 

 

Ďakujeme, že nakupujete naše produkty. Táto príručka sa zaoberá bezpečnostnými pokynmi a 

návodmi na obsluhu. Pred použitím zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku 

 

Toto je úžasné zariadenie, ktoré má dve funkcie – je to inteligentný náramok so vstavanými 

slúchadlami Bluetooth. Twin brace Bluetooth Smart náramok je prenosné meracie zariadenie so 

senzormi na monitorovanie srdcovej frekvencie a presné zaznamenávanie celodennej aktivity, ako 

sú kroky, vzdialenosť a spálené kalórie. 

 

  

Výrobok obsahuje:  

1 x Bluetooth slúchadlá 

1 x remienok na zápästie 

1 x USB kábel 

1 x používateľská príručka 

1 x certifikát 

 

 

Poznámka: tieto hodinky nemajú aplikáciu na pripojenie, takže sa môžu pripojiť k telefónu cez 
Bluetooth, kde si môžete vychutnať hudbu a uskutočňovať hovory. Menu hodiniek je v angličtine.  
 
 



TECHNICKÉ PARAMETRE:  

 
Materiál: ABS 
Displej: 2,4 cm, farebný TFT 
Funkcie: počítadlo krokov, počítadlo kalórií, dokončená vzdialenosť, srdcová frekvencia, analýza 
spánku, budík. 
Rozlíšenie: 160 x 80 
BT: BT 4.2 
Kompatibilita: So systémom Android 4.4/iOS 8.0 a novším 
Kapacita batérie: 100-130 mAh 
Nabíjanie: cez USB 
Jazyk aplikácie: Angličtina 
Farba: Čierna 
 

Špecifikácie slúchadiel: 

Prichádzajúci hovor: Automatická odpoveď 

Jedno slúchadlo: jednokanálový výstup 

 

 

Vlastnosti smart náramku: 

Kompatibilné s operačnými systémami iOS a 

Android a všetkými zariadeniami Bluetooth 

Nízka spotreba energie, 20-30 dní v 

pohotovostnom režime

 

Vodotesnosť: IP67* 

*IP67 znamená úplnú ochranu pred špecifickými časticami a ponorením do vody od 15 cm do 1 m 

 

ČASTI SMART HODINIEK 
 

  

1 Odnímateľný dizajn 

2 Tlačidlo odpojenia slúchadiel 

3 Vysoko kvalitný slúchadlový prijímač 

4 Nabíjací port  

5. Systém monitorovania srdcovej frekvencie 

6. Potravinový silikón 

7. Kovová pracka 

8. Multifunkčné dotykové tlačidlo 

9. Tlačidlo na zapnutie funkcie Bluetooth a 

prijímanie hovorov 

 



VAROVANIA 

 

Zariadenie obsahuje elektrické zariadenie, ktoré môže spôsobiť zranenie, ak sa nepoužíva správne. 

Napríklad dlhodobý kontakt môže pre niektorých používateľov prispieť ku kožným alergiám. Ak 

chcete znížiť podráždenie, prečítajte si bezpečnostné pokyny na nasledujúcich stránkach, aby ste 

zabezpečili správne používanie a starostlivosť.  

• Počas nabíjania nevystavujte zariadenie kvapaline, rose, vlhkosti alebo dažďu; zariadenie 

nenabíjajte, keď je mokré, pretože môže dôjsť k šoku elektrickým prúdom a zraneniu.  

• Zariadenie udržujte v čistote a suchu. Na čistenie zariadenia nepoužívajte drsné čistiace 

prostriedky.  

• Pred použitím sa poraďte so svojím lekárom, ak máte akékoľvek už existujúce stavy, ktoré 

by mohli byť ovplyvnené používaním tohto zariadenia.  

• Nenoste ho príliš tesne. Ak je vaše zariadenie horúce alebo teplé, alebo ak spôsobuje 

podráždenie pokožky alebo nepohodlie, prestaňte používať zariadenie a poraďte sa so 

svojím lekárom.  

• Zariadenie nevystavujte extrémne vysokým alebo nízkym teplotám.  

• Zariadenie nenechávajte v blízkosti otvoreného ohňa, ako sú sporáky na varenie, sviečky 

alebo krby.  

• Tento produkt NIE JE hračka – nikdy nedovoľte deťom alebo domácim miláčikom hrať sa s 

týmto výrobkom. Výrobok vždy uchovávajte mimo dosahu detí. Samotné zariadenia alebo 

mnohé malé časti, ktoré obsahujú, môžu pri požití spôsobiť udusenie.  

• Nikdy sa nepokúšajte zneužívať, rozdrviť, otvárať, opravovať alebo rozoberať toto 

zariadenie. Týmto spôsobom sa zruší záruka a môže to mať za následok bezpečnostné 

riziko.  

• Nepoužívajte zariadenie v saune alebo miestnosti s parou.  

• Zariadenie sa nesmie dostať do kontaktu s ostrými predmetmi, pretože by to mohlo 

spôsobiť škrabance a poškodenie.  

• Zlikvidujte toto zariadenie, batériu zariadenia a jeho obal v súlade s miestnymi predpismi.  

• Nekontrolujte žiadne upozornenia ani žiadne informácie na displeji vášho zariadenia počas 

jazdy alebo v iných situáciách, keď by rozptýlenie mohlo spôsobiť zranenie alebo 

nebezpečenstvo. Pri cvičení si buďte vedomí svojho okolia. 

• Nerozoberajte, neupravujte, neregenerujte, neprepichujte ani nepoškodzujte zariadenie 

alebo batérie.  

• Nevyberajte ani nepokúšajte sa vybrať batériu, ktorá je používateľom nevymeniteľná. 

• Nevystavujte zariadenie alebo batérie požiaru, výbuchu alebo inému nebezpečenstvu.  

• Ak máte kardiostimulátor alebo iné interné elektronické zariadenie, poraďte sa so svojím 

lekárom pred použitím monitorovania srdcovej frekvencie.  

• Optický monitor srdcovej frekvencie zápästia vyžaruje zelené svetlo a občas bliká. Poraďte 

sa so svojím lekárom, ak máte epilepsiu alebo ste citliví na blikajúce svetlá.  

• Prístroje, príslušenstvo, monitor srdcovej frekvencie a súvisiace údaje sú určené na 

použitie len na rekreačné účely a nie na lekárske účely a nie sú určené na diagnostiku, 

monitorovanie, ošetrenie, liečbu alebo prevenciu akejkoľvek choroby alebo stavu.  

• Čítania srdcovej frekvencie sú len orientačné a nie je akceptovaná žiadna zodpovednosť za 

dôsledky akýchkoľvek chybných hodnôt. Zatiaľ čo technológia optického monitora 



srdcovej frekvencie na zápästí zvyčajne poskytuje najlepší odhad tepovej frekvencie 

užívateľa, existujú vlastné obmedzenia s technológiou, ktorá môže spôsobiť, že niektoré 

hodnoty srdcovej frekvencie sú za určitých okolností nepresné, vrátane fyzikálnych 

vlastností používateľa, umiestnenia zariadenia a typ a intenzita činnosti. 

• Sledovanie aktivity sa spolieha na senzory, ktoré sledujú váš pohyb a iné metriky. Údaje a 

informácie poskytnuté týmito zariadeniami majú byť blízkym odhadom sledovanej aktivity 

a metrík, ale nemusia byť úplne presné, vrátane údajov o krokoch, spánku, vzdialenosti, 

srdcovej frekvencii a kalórií.  

• Ak máte ekzém, alergie alebo astmu, pravdepodobne sa u vás vyskytne podráždenie kože 

alebo alergia z noseného zariadenia.  

• Či už máte vyššie uvedené stavy alebo nie, ak začnete pociťovať akékoľvek nepríjemné 

pocity alebo podráždenie pokožky na zápästí, odstráňte zariadenie. Ak príznaky 

pretrvávajú dlhšie ako 2-3 dni pri nepoužívaní vášho prístroja, kontaktujte svojho lekára.  

• Ak sa potíte viac ako dve hodiny pri nosení vášho fitness trackera, uistite sa, že ste vyčistili 

a vysušili svoj náramok a zápästie, aby ste predišli podráždeniu pokožky.  

• Dlhodobé trenie a tlak môže dráždiť pokožku, takže dajte zápästiu prestávku odstránením 

náramku po dlhšom nosení na jednu hodinu.  

• Pravidelne si vyčistite zápästie a fitness tracker, najmä po potení pri cvičení alebo vystavení 

účinkom látok, ako je mydlo alebo čistiaci prostriedok, ktorý sa môže nahromadiť na 

vnútornú stranu trackera.  

• Zatiaľ čo fitness tracker je odolný voči vode, nie je dobré, aby vaša pokožka bola v kontakte 

s mokrý náramkom.  

 

 

Návod na obsluhu 

Popis 

Smart náramok s Bluetooth prichádza s vysoko kvalitným vzhľadom, krásnym dizajnom a 

multifunkčnosťou. Používa sa na: počúvanie hudby / zaznamenávanie chôdze / riadenie spotreby 

kalórií /sledovanie spánku / zobrazenie času / pripomenutie udalostí / oznámenie prichádzajúceho 

hovoru  

O FUNKCIÁCH:  

Zobrazenie času a dátumu – na hlavnej obrazovke sa zobrazuje čas v 24-hodinovom formáte, 

dátum a deň v týždni. Môžete tiež vidieť úroveň nabitia batérie a to, či je Bluetooth zapnuté alebo 

vypnuté.  

Zaznamenávanie chôdze – sledujte stav chôdze a zaznamenávajte svoje kroky každý deň. Pokiaľ 

ide o počítanie krokov, tento fitness tracker má zabudovaný snímač. Zaregistruje vaše kroky, keď 

mávnete rukou. Niekedy sa údaje na zariadení môžu zobraziť trochu oneskorene. Ak budete chodiť 

nepretržite menej ako 10 krokov, samé sa to vynuluje. Ak chcete otestovať presnosť krokomeru, 

kráčajte normálne a nepretržite 100 krokov alebo viac. 

Prejdená vzdialenosť – presné zaznamenávanie míľ, ktoré prejdete a výpočet vzdialenosti, ktorú 

ste prešli.  



Správa spotreby kalórií – počítanie kalórií, ktoré spálite každý deň a zaznamenávanie množstva 

kalórií, ktoré spálite každý deň 

Sledovanie spánku – nosenie náramku počas spánku a automatické monitorovanie môžu 

rozpoznať kvalitu spánku.  

Budík - nastavenie upozornenia budíka, keď zvoní budík, náramok môže vibrovať, čo nemusí rušiť 

ostatných. 

Pripomenutie prichádzajúceho hovoru – náramok môže vibrovať pri prichádzajúcom hovore.  

1. ZAPNUTIE ZARIADENIA 

V stave vypnutia stlačte tlačidlo zapnutia po dlhšiu dobu (po dobu 5-6 sekúnd od zobrazenia 

obrazovky zapnutia). Uvoľnite tlačidlo a dvakrát za sebou stlačte dotykové tlačidlo.  

2. AKO NASTAVIŤ FUNKCIE 

Všeobecné pravidlo: jedným rýchlym alebo dvoma rýchlymi stlačeniami dotykového tlačidla sa 

rozsvieti obrazovka.  

Akonáhle sa obrazovka rozsvieti, každé stlačenie dotykového tlačidla zobrazí inú funkciu; krok, kcal, 

km, bpm, spánok, nastavenie, vypnutie. Ak chcete nastaviť čas - musíte stlačiť 6-krát na dotykovom 

tlačidle, aby ste videli ikonu nastavenia , potom podržte dotykové tlačidlo po niekoľko 

sekúnd. 

Teraz budete môcť vidieť tieto ikony; 

 

 

1. čas 

2. budík 

3. časový limit obrazovky 

4. reset 

5. návrat 

 

 

 

Ak chcete nastaviť čas – podržte dotykové tlačidlo po niekoľko sekúnd. Najprv budete musieť 

nastaviť rok, potom dátum a čas. Každé krátke stlačenie dotykového tlačidla zvýši hodnotu a každé 

dlhé stlačenie potvrdí zvolenú hodnotu. 



Ak chcete nastaviť budík – podržte dotykové tlačidlo na niekoľko sekúnd na ikone budíka. Nastavte 

čas budenia. Každé krátke stlačenie dotykového tlačidla zvýši hodnotu a každé dlhé stlačenie 

potvrdí zvolenú hodnotu. Po nastavení času musíte budík potvrdiť označením. Môžete to urobiť 

podržaním dotykového tlačidla na niekoľko sekúnd. Ak chcete vypnúť budík, odstráňte označenie.  

Ak chcete nastaviť časový limit obrazovky - podržte dotykové tlačidlo niekoľko sekúnd na ikone 

pre časový limit obrazovky. V tomto nastavení si môžete vybrať, za koľko sekúnd sa obrazovka 

prepne do režimu spánku. Nastavte časový limit obrazovky podľa vašich preferencií. Môžete si 

vybrať medzi 2, 4, 5, 6, 7 a 8 sekundami. Každé krátke stlačenie dotykového tlačidla zvýši hodnotu 

a každé dlhé stlačenie potvrdí zvolenú hodnotu. 

Ak chcete vymazať údaje – podržte dotykové tlačidlo na niekoľko sekúnd na ikone pre reset. 

Vyberte odpoveď áno a podržte ju na niekoľko sekúnd. Hodinky sa resetujú. Ak zmeníte názor a 

nechcete vymazať údaje, vyberte položku Nie, stlačte a podržte dotykové tlačidlo na niekoľko 

sekúnd. 

Ak chcete opustiť režim nastavenia, vyberte ikonu - vrátiť sa a podržte dotykové tlačidlo na 

niekoľko sekúnd, aby ste sa vrátili späť do hlavného menu. 

Funkcia srdcovej frekvencie (túto funkciu môžete použiť iba vtedy, keď nosíte náramok): pomocou 

dotykového tlačidla vyberte ikonu srdcovej frekvencie; dlho stlačte dotykové tlačidlo a začnite 

testovať srdcovú frekvenciu, po testovaní dlhým stlačením dotykového tlačidla ukončite test.   

Poznámka: Pred použitím sa uistite, že náramok sedí dobre na zápästí. Ťuknutím na dotykové 

tlačidlo prejdite do režimu srdcovej frekvencie a počkajte 10 až 20 sekúnd, aby sa zistila srdcová 

frekvencia.  

Rozhranie vypnutia: pomocou dotykového tlačidla vyberte ikonu vypnutia. Dlho stlačte tlačidlo, až 

kým rozhranie nezmizne, potom je náramok vypnutý. Čas vypnutia (10-15 sekúnd) 

PÁROVANIE  

1.) Zapnite zariadenie Bluetooth. Zapnete ho stlačením tlačidla Bluetooth na bočnej strane 

slúchadiel. Keď je Bluetooth zapnutý, na obrazovke by sa mala zobraziť ikona .  

2.) Skontrolujte, či je Bluetooth na vašom smartfóne je zapnutý.  

3) Uistite sa, že vzdialenosť medzi smartfónom a zariadením je v rozmedzí 0,5 metra. 

4) ''Spojiť tieto dve zariadenia“. Vyhľadajte zariadenia Bluetooth v nastaveniach telefónu – mali by 

ste nájsť zariadenie Y3. Keď ho nájdete – prepojte zariadenie k svojmu smartfónu. 

5) Ak sa vám nepodarilo vyhľadať zariadenie, reštartujte smartfón a Bluetooth, aby ste ho znova 

vyhľadali. 

Poznámka:  Zariadenie sa odpojí od vášho smartfónu v nasledujúcom prípade: Bluetooth v 

smartfóne bol vypnutý alebo prekročený normálny rozsah vzdialenosti pripojenia Bluetooth 

(Normálna vzdialenosť pripojenia Bluetooth je do 10 metrov, steny alebo nábytok atď. to môžu 

ľahko znížiť) 



NABÍJANIE 

Ak používate náramok dlhší čas, uistite sa, že ho nabijete raz za mesiac, čo môže zabrániť 

poškodeniu batérie, nabíjanie do 120 minút je v poriadku. 

Nabíjanie USB: Ak chcete zariadenie nabiť, stlačte uvoľňovacie tlačidlá na spodnej strane náramku, 

aby ste uvoľnili slúchadlá. Pripojte zariadenie ku káblu USB a potom ho pripojte k externému 

zdroju napájania (priamo do zásuvky USB alebo pomocou napájaného USB adaptéra). 

ÚDRŽBA 

 

• Ak sa váš náramok namočí, napríklad po potení alebo sprchovaní, dôkladne ho očistite a 

vysušte predtým, ako si ho nasadíte späť na zápästie.  

• Predtým, ako si nasadíte náramok späť, uistite sa, že vaša pokožka je suchá. 

• Neumývajte fitness tracker s čistiacim prostriedkom pre domácnosť. Použite radšej mydlo 

ako čistiaci prostriedok, dôkladne opláchnite a utrite kúskom mäkkej utierky alebo 

vreckovky. 

 

Tento výrobok nie je zdravotníckou pomôckou a nie je určený na diagnostiku, liečbu, liečenie alebo 

prevenciu akejkoľvek choroby. Presnosť našich prístrojov nie je určená na prispôsobenie 

zdravotníckych pomôcok alebo vedeckých meracích prístrojov, ale je určená na to, aby vám 

poskytla najlepšie informácie dostupné v nositeľnom sledovači aktivity 

Pokyny na recykláciu a likvidáciu 

Toto označenie naznačuje, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s inými domácimi 

odpadmi v celej EÚ. Pre zabránenie možnému poškodeniu životného prostredia alebo 

ľudského zdravia spôsobenému nekontrolovaným zneškodňovaním odpadu; recyklujte 

ho zodpovedne s cieľom podporiť trvalo udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov. Ak 

chcete vrátiť použité zariadenie, použite systém vrátenia a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u 

ktorého bol výrobok zakúpený. Ten môže vziať tento výrobok na recykláciu bezpečnú pre životné 

prostredie 

 Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky uplatniteľných smerníc ES. 

 

 


