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PRVNÍ POUŽITÍ 

Výrobek začněte používat až poté, co si přečtete celý uživatelský manuál. 

Při prvním použití fitness náramku jej musíte nejdříve propojit se svým mobilním telefonem skrze 
aplikaci Aceband. Po úspěšné synchronizaci dat můžete na náramku sledovat přesný čas, informace 
o volajícím a další data ze svého mobilního telefonu, stejně tak jako měřit svou tepovou frekvenci, 
počet kroků, ušlou vzdálenosti a počet spálených kalorií. Pomocí náramku si také můžete nastavit 
spánkový režim, cílovou zátěž, zobrazení data a času, budík a obousměrné vyhledání v případě ztráty 
zařízení (telefon i náramek dokáží vyhledat druhé zařízení). Navíc můžete pomocí náramku na dálku 
spustit fotoaparát vašeho telefonu. 

 

Měření tepové frekvence 

 

Krokoměr 

 

Informace o volajícím 

 

Spálené kalorie 

 

Rozhraní Facebooku 

 

Ovládání fotoaparátu v telefonu na 
dálku 

 

Rozhraní Twitteru 

 

Možnost vyhledání v případě ztráty 

 

WhatsApp rozhraní 

 

Monitorování času stráveného 
odpočinkem 

 

LINE rozhraní 

 

Monitorování spánku 

 

Zobrazení času 

 

Měření ušlé vzdálenosti 

 

Zobrazení SMS zpráv   

Před použitím náramek nejdříve nabijte. 

KOMPATIBILITA 

 iPhone: 4S/5, 5C/5, S/6/6S s iOS 7.0 a vyšší 

 Android: 4.4 a vyšší 

 Zařízení musí mít Bluetooth 4.0 s funkcí BLE 

SPECIFIKACE 

Baterie 401422 100mAh lithium-polymerový akumulátor 

Displej OLED/LCD 0.49ʺ 
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Pásek TPU (termoplastický polyuretan) 

Měření tepové frekvence PPG (fotopletysmograf) 

Spotřeba energie Vydrží 3 dny bez nabití za obvyklého používání, 
v úsporném režimu měsíc. 

POUŽITÍ 

První, co musíte udělat, je stáhnout si aplikaci Aceband do svého mobilního telefonu. Můžete tak učinit 
naskenováním QR kódu z krabice nebo vyhledáním aplikace Aceband na Apple Store, máte-li iPhone, 
nebo na Google Play, vlastníte-li telefon s Androidem. 

 

Registrace 

Otevřete aplikaci. Zobrazí se Vám přihlašovací obrazovka („Login“). Klikněte na ikonku v pravém 
horním rohu a zadáním uživatelského jména („Name“), emailu a hesla („Password“) se registrujte. 

 

Propojení přes Bluetooth 

 

Pro propojení fitness náramku s mobilním telefonem, klikněte na nastavení („Settings“). 
Vstoupíte do rozhraní nastavení. 
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Na prvním řádku rozhraní klikněte na propojení zařízení („Binding Equipment“) a poté 
klikněte na tlačítko aktualizovat v pravém horním rohu obrazovky. 

Jakmile aplikace zařízení najde, klikněte na jeho název (např.: Aceband-x4-3002) a obě zařízení 
propojte. Bude-li propojení úspěšné, zobrazí se název fitness náramku ve sloupečku připojeních 
zařízení („Connected“). 

 

Abyste získali co nejpřesnější data, vyplňte před použitím své uživatelské informace: věk („Age“), 
pohlaví („Gender“), výška („Height“), váha („Weight“). Tyto informace budou mít vliv na vyhodnocení 
vašich výsledných hodnot. Vyplňujte je podle aktuálního stavu. 
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Popis funkcí 

 

Rozhraní „Můj status“ („My Status“) zobrazuje veškerý pohyb, data k monitorování spánku 
a aktuální hodnoty. 

 

Step Kroky 

Distance Ušlá vzdálenost 

Consume Spálené kalorie 

Heart Switch Změřit tepovou frekvenci 

Sleep Spánek 

Siesta Siesta 

Nap Zdřímnutí 

Heart rate Tepová frekvence 
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Rozhraní monitorování spánku („Sleep“) poskytuje podrobná data a grafy Vašeho 
spánkového režimu. Nabízí také náhled do historie zaznamenaných dat. 

 

Sleep Spánek 

Siesta Siesta 

Nap Zdřímnutí 

Evaluate Vyhodnotit 
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Rozhraní monitorování sportovních aktivit („Sport“) poskytuje detailní informace o Vašem 
pohybu: celkový počet kroků, celková překonaná vzdálenost, počet spálených kalorií, graf 
aktuální denní tepové frekvence. Můžete také nahlédnout do historie zaznamenaných dat.  

 

Total step Celkový počet kroků 

Heart rate chart Graf tepové frekvence 

Total distance Celková překonaná vzdálenost 

Consume Počet spálených kalorií 
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Graf záznamu tepové frekvence: 

 

Average Průměr 
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Rozhraní dat („Data“) zaznamenává Váš denní pohyb („Step“) a spánek („Sleep“) a dokáže 
informace zobrazit v grafu znázorňující týdenní („Weekly Statistics“) nebo měsíční („Monthly 
Statistics“) pohyb hodnot. 

 

Highest Nejvyšší 

Steps Kroky 

Month Měsíc 



11 

 

 

 

V rozhraní nastavení („Settings“) nastavíte funkce a parametry aplikace Aceband. 
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V pokročilém nastavení lze aktualizovat software náramku i aplikace, synchronizovat čas, zapnout a 
vypnout funkci vyhledání zařízení v případě ztráty, uživatelské informace atd. 

 

Propojení zařízení („Binding Equipment“) Propojíte a odpojíte zařízení. 

Synchronizování dat („Sync Data“) Ručně synchronizujete data v náramku. 

Maximální tepová frekvence („Maximum 
Heartbeat“) 

Nastavíte maximální tepovou frekvenci – jestliže 
Vaše tepová frekvence tuto hranici překročí, 
náramek Vás upozorní vibrováním. 

Spánek („Sleep“) Nastavíte si období práce a odpočinku. Náramek 
bude sbírat a vypočítávat relevantní data ke 
každému období. 

Odpočinek („Sedentary Remind“) Nastavte si dobu, po kterou si přejete odpočívat. 
Jestliže náramek detekuje, že jste neaktivní déle, 
než jste si nastavili, upozorní Vás vibracemi a 
ikonka odpočinku se objeví na displeji. 

Budík (“Watch Alarm“) Náramek lze nastavit tak, aby plnil funkci budíku. 
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Snímek („Take Photo“) Pomocí náramku lze na dálku ovládat fotoaparát 
mobilního telefonu. Klikněte na „Take Photo“ 
(snímek) a poté „Quick Switch“ (rychlá spoušť). 
Toto nastavení následně potvrďte stisknutím 
ikonky v pravém horním rohu obrazovky. Na 
náramku se objeví ikonka fotoaparátu. Stisknutím 
ikonky budete moci na dálku spustit fotoaparát na 
mobilním telefonu. 

 

Automatická detekce tepové frekvence 
(„Automatic Heartbeat Detection“) 

Spuštěním této funkce začne náramek každé 3 
minuty snímat Vaši tepovou frekvenci. 

Upozornění na zprávy (Facebook, Twitter atd.) Najděte si v nastavení ikonku příslušné služby a 
vypněte/zapněte upozornění na příchozí zprávy. 

Upozornění na příchozí hovor („Caller Reminder“) Touto funkcí zapnete a vypnete upozornění na 
příchozí hovory na displeji náramku. 

Zprávy („Message“) Touto funkcí zapnete a vypnete upozornění na 
novou zprávu. Náramek Vás upozorní vibracemi. 

Aktualizace softwaru („Update Software“) Tato funkce automaticky aktualizuje aplikaci, je-li 
dostupná. 

Aktualizace firmwaru („Update Firmware“) Tato funkce aktualizuje firmware fitness náramku. 

Verze („Version“) Zobrazí aktuální verzi aplikace. 

Verze systému („Watch Version“) Zobrazí aktuální verzi firmwaru náramku. 

Uživatelské informace („User Data“) Zde si nastavte svá osobní data. 

Napájení 

Nejdříve k náramku připevněte speciální klip na napájení tak, aby se tři kolíky na klipu přesně dotýkaly 
kovových kontaktů na druhé straně náramku. Poté zapojte druhý konec napájecího kabelu do svého 
počítače (USB). Jestliže je připojení v pořádku, náramek zavibruje a na displeji se objeví ikonka 
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nabíjené baterie. Náramek je nabitý, jestliže je ikonka baterie uvnitř zcela zaplněná. Doba nabíjení je 
2–3 hodiny. 

 

ČASTÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ 

1. Náramek nedetekuje tepovou frekvenci ani nemonitoruje údaje o spánku: 

Náramek má funkci detekce uživatele a senzory poznají, jestli ho nosíte nebo ne. Jestliže 
chcete, aby náramek snímal Vaši tepovou frekvenci a monitoroval Váš spánek, musíte mít 
náramek řádně nasazený na ruce. 

2. Náramek nedetekuje uživatele: 

Počkejte, dokud nebude baterie náramku úplně vybitá. Poté baterii zcela nabijte. Jakmile bude 
baterie nabitá, detekce uživatele by měla být opět funkční. 

3. Krokoměr má problém synchronizovat se s mobilním telefonem: 

Začněte se pohybovat, tak aby přístroj pohyb zaznamenal a přístroj se synchronizuje 
s mobilním telefonem. 

4. Počítání hodnoty spálených kalorií nelze synchronizovat s mobilním telefonem: 

Nastavte si své osobní údaje v aplikaci Aceband (věk, výška, váha atd.). 

5. Porucha zobrazení textu: 

Aktualizujte firmware. 

6. Tlačítka nereagují: 

Toto může být způsobeno vychýlením dotykových senzorů. Vyčkejte 8 sekund. Senzory by se 
měly vrátit do původního nastavení. Poté zkuste tlačítko stisknout znovu. 

7. Náramek neupozorňuje na nové zprávy (pouze Android a iOS): 

Ujistěte se, že jste tuto funkci povolili v aplikaci. Jestliže Vás náramek neupozorní na příchozí 
hovory, musíte upozornění povolit. 
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Jak povolit upozornění na příchozí zprávy (pouze Android a iOS): 

A. Facebook 

1. Přejděte do hlavního menu a zvolte „Others“ (ostatní) a poté „Help & Settings“ 
(nápověda a nastavení). 

2. Zvolte „App Settings“ (nastavení aplikace). 

3. Zvolte „Notifications“ (upozornění). 

4. Zapněte upozornění. 
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B. Twitter 

1. Přejděte do hlavního menu a zvolte „Settings“ (nastavení). 

2. Zvolte „Notifications“ (upozornění). 

3. Zvolte „Mobile Notifications“ (upozornění na telefonu). 

4. Zapněte upozornění na telefonu. 
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C. Messenger 

1. Přejděte do hlavního menu a zvolte „Profile“ (profil). 

2. Zvolte „Notifications and Sounds“ (upozornění a zvuky). 

3. Zapněte upozornění a zvuky. 

  

D. WhatsApp 

1. Přejděte na „Others“ (ostatní) a zvolte „Settings“ (nastavení). 

2. Zvolte „Notifications“ (upozornění). 

3. Zapněte „Conversation tones“ (zvuky). 
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E. LINE 

1. Přejděte do hlavního menu a zvolte ikonu nastavení. 

2. Zvolte „Notifications“ (upozornění). 

3. Zapněte upozornění. 

   

*Nastavení popsaná výše se mohou lišit v závislosti na modelu telefonu a aktuální verzi aplikace. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované 
prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků 
uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušným i 
ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 
a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve 
věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 
116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který 
spotřebitelem není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem 
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a 
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní 
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  
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Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, 
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby 
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

 zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, 
nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a 
klik ke středové ose 

 nesprávnou údržbou 

 mechanickým poškozením 

 opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, kloubové spoje, atd.) 

 neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

 neodbornými zásahy 

 nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, 
působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem 
nebo rozměry  

Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, 
které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost 
reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž 
doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má 
prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky 
záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu 
nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace 
servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na 
dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s 
neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních 
podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny 
vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat 
výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších 
technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží 
prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude 
dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží 
předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v 
uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající 
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.  
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Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 

 


