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POUŽITÍ  

POPIS 

 

1 Displej 

2 Dotykové tlačítko 

3 Nabíjecí port 

4 Senzor tepové frekvence 

 

SPUŠTĚNÍ 

Podržte dotykové tlačítko po dobu 3 sekund, nebo připojte do nabíječky.  

STAŽENÍ A INSTALACE APLIKACE 

Systémové požadavky: Android 5.1 nebo IOS 8.0 nebo vyšší, Bluetooth 4.0 nebo vyšší 

QR kód 

 

JYouPro aplikaci můžete stáhnout i pomocí APP store pro IOS nebo Google Play pro Android.  
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SPÁROVÁNÍ 

 
 

1. V mobilní aplikaci vyberte Device 2. Stiskněte Scan device 

  

3. Vyberte vaše zařízení 4. Úspěšné spárování 
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HOME: Domovská stránka aplikace zobrazuje a 
ukládá data o pohybu, spánku, tepové frekvence 
nebo tlaku 

 

EXERCISE: Zobrazení aktuální a předchozích 
údajů o pohybu: chůze, běh, cyklistika, 
horolezectví 

 

DEVICE: Spusťte Bluetooth a vyhledejte vaše 
zařízení 

 

MY: Zobrazí informace spojené se zařízením 
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UZAMKNUTÍ APLIKACE 

Pro iOS není nutné aplikaci v pozadí uzamykat, aplikace běží v pozadí, pokud není ručně vypnuta.  

Pro Android je nutné aplikaci v pozadí uzamknout. Náramek se odpojí, pokud je aplikace automaticky 
vypnuta. Aplikaci je nutné nastavit tak, aby se nevypínala v pozadí.  

1. Spusťte aplikaci. 

2. Vstupte do spuštěných aplikací.  

3. Nastavte zámek aplikace.  

4. Aplikace by neměla být vypnuta automatickým čištěním.  
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APLIKACE V POZADÍ 

Pro iOS není nutné další nastavení.  

Pro Android je nutné nastavit aplikaci tak, aby nebyla limitována úsporou baterie.  

Nastavení se liší dle značky telefonu.  

 

ROZHRANÍ 

Stiskněte tlačítko pro zobrazení hlavního menu a zobrazení následujících funkcí:  

 

Hlavní menu zobrazí čas, datum, stav baterie a spárování s Bluetooth, pokud je náramek spárován 
s mobilním zařízením.  
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Stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund, pro změnu zobrazených funkcí.  

Zobrazení počet kroků, vzdálenosti a kalorií při chůzi.   

 

Podržte tlačítko po dobu 3 sekund v rozhraní pohybu (movement) – chůze (walking), jogging, 
cyklistika (riding), turistika (climbing mountain), plavání (swiming). Pokud je vybraná chůze, stiskněte 
tlačítko po dobu 3 sekund pro vstup do nastavení pohybu.  

 

Poznámka: Při spuštění sportovního režimu, světlo svítí podle tepové frekvence. Zelená je pro 
normální tepovou frekvenci, modrá pro střední tepovou frekvenci, červená pro vysokou 
tepovou frekvenci (značí potřebu snížit zátěž nebo tempo).  

TEPOVÁ FREKVENCE 

Vstupte do rozhraní tepové frekvence a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Sledování 
tepové frekvence vybíjí baterii rychleji.  

Senzor se musí dotýkat kůže. Pokud je náramek volný, nemusí být měření přesné. 
Nedívejte se přímo do světla zobrazující tepovou frekvenci.  

Tepovou frekvenci začněte měřit v klidovém stavu. Uživatel by se neměl pohybovat, 
dokud náramek nezaznamená tepovou frekvenci.  

Měřte tepovou frekvenci 5x po odpočinku.  

Ujistěte se, že je senzor tepové frekvence čistý.  

Měření tepové frekvence po delší dobu, může způsobit zahřívání produktu.  

 

ZPRÁVY 

Vstupte do rozhraní zpráv a podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Zobrazí se hovory a 
maximálně 7 zpráv, další zprávy se zobrazí po přečtení aktuálních zpráv.  
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KREVNÍ TLAK 

Krevní tlak by měl být měřen v klidném prostředí. Před měřením se posaďte a 
odpočívejte minimálně 5 minut. Tlak měřte 3x v intervalu 2 minut.  

VAROVÁNÍ: Údaje jsou pouze orientační a neslouží pro lékařské účely.  

 

 

 

 

OKYSLIČENÍ KRVE 

Zobrazí procentuální okysličení krve.  

VAROVÁNÍ: Údaje jsou pouze orientační a neslouží pro lékařské účely.  

 

 

 

OSVĚTLENÍ ROZHRANÍ 

Vstupte do nastavení osvětlení rozhraní a podržte dotykové tlačítko po dobu 3 sekund 
pro vstup do nastavení. Krátkým stisknutím tlačítka vyberte barvu a podržením tlačítka 
po dobu 3 sekund výběr potvrdíte. 

ALL Budou se střídat 3 barvy 

RED Červené rozhraní 

BLUE Modré rozhraní 

GREEN Zelené rozhraní 

CLOSE / OFF Vypne barevné osvětlení 

  

NASTAVENÍ 

Vyberte settings a dlouze stiskněte dotykové tlačítko pro vstup do nastavení.  
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STPOKY / STOPWATCH 

Vyberte nastavení stopek a dlouze stiskněte dotykové tlačítko. Stiskem tlačítka stopky 
spustíte, opakovaným stisknutím tlačítka stopky zastavíte. Dlouze stiskněte tlačítko pro 
opuštění stopek.  

 

 

NAJDI TELEFON / FIND PHONE 

Vyberte funkci find phone, a zatřepejte náramkem, mobil by měl začít vyzvánět.  

 

 

 

 

 

MAC ADRESA 

Mac adresa zobrazuje identifikační číslo náramku. Číslo nemůže být upraveno ani 
změněno. Pokud máte náramek spárovaný s mobilním telefonem tak podle MAC adresy 
zjistíte, který náramek spárovat.  

 

 

 

VYPNUTÍ / POWER OFF 

Vstupte do power off a stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund.  

 

 

 

 

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ / RESTORING FACTORY SETTINGS 

Dlouho stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund pro vyčištění všech zpráv a obnovení 
továrního nastavení. 
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ÚDRŽBA 

• Pravidelně čistěte náramek, obzvlášť zadní stranu. Udržujte náramek suchý.  

• Správně dotáhněte náramek. 

• Nepoužívejte nadměrné množství krémů a podobných přípravků v místě nošení náramku.  

• Pokud pozorujete podráždění kůže, přestaňte náramek nosit.  

• Náramek je voděodolný do 1 m, odolný proti potu, dešti a sprchování. Není vhodné nosit do 
vody teplejší jak 42 °C. 

NABÍJENÍ 

Pro nabití připojte nabíječku do nabíjecího portu.  

 

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY / FAQ 

1. Telefon nelze najít pomocí náramku.  

Ujistěte se, že je náramek nabitý a zapnutý. Poté položte náramek poblíž telefonu. Pokud stále 
nemůžete náramek najít, restartujte Bluetooth a telefon.  

2. Náramek se automaticky nepřipojil k chytrému telefonu.  

Pokud je doba připojení dlouhá, ujistěte se, že připojení není rušeno jiným signálem.  

Pokud se zařízení nepřipojí, restartuje telefon a Bluetooth.  

3. Nedostávám upozornění z náramku o příchozích hovorech a oznámeních.  

Ujistěte se, že jsou zařízení spárovaná a aplikace v mobilním telefonu běží v pozadí.  

4. Náramek neměří tepovou frekvenci.  

Během měření buďte v klidu. Senzor musí doléhat na kůži. Během měření nehýbejte pažemi.  

5. Ikona Bluetooth bliká.  

Aplikace není propojená s náramkem. Spusťte aplikaci.  

6. Synchronizace dat. 

Spusťte aplikaci a spárujte s náramkem. Vyberte Download data from server v nastavení. Pokud 
synchronizace nefunguje vypněte a zapněte mobil a znovu spárujte s náramkem.  

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se 
výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na 
nejbližší sběrné místo k tomu určené. 

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních 
dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně 
příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci. 

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci. 
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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 příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., 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, 
IČ: 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. 

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.  

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, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, 
kazety/vícekolečka 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. 
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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.  

 

 

CZ 
SEVEN SPORT s.r.o. 

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR 
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01 
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01 

IČO: 26847264 
DIČ: CZ26847264 

Tel: +420 556 300 970 
Mail: eshop@insportline.cz 
  reklamace@insportline.cz 
  servis@insportline.cz  

Web: www.inSPORTline.cz 

SK 
inSPORTline s.r.o. 

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK 

IČO: 36311723 
DIČ: SK2020177082 

Tel.: +421(0)326 526 701 
Mail: objednavky@insportline.cz 
  reklamacie@insportline.cz 
 servis@insportline.cz 

Web: www.inSPORTline.sk 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 

 


