
CZ Návod Fitness náramek 

xWatch s GPS     

1. Nabíjení Nabíjejte po dobu 1-2 hodin, pro nabíjení je třeba zapojit magnetickou nabíječku 

na plochu tomu určenou (tři měděné spoje), při přiložení nabíječky k těmto plochám se 

nabíječka magneticky sama spojí a bude držet. Kabel zastrčte do libovolného USB portu 

počítače, nebo USB nabíječky. Nenechávejte nabíjet po výrazně delší dobu, např. přes noc. 

Nenechávejte bez dozoru. Po zapojení do USB nabíječky se na displeji náramku zobrazí 

ikona nabíjení baterie. Po plném nabití se zobrazí plná baterie.    

  

2. Zapnutí Náramek zapnete podržením bílého obdelníku na spodní hraně displeje. Po 

zapnutí náramek zabrní, rozsvítí se úvodní obrazovka s časem a datem.    

    
Jsou tři možnosti zobrazení hlavního ciferníku, na tomto obrázku vidíte dva z nich. 

    

 



2.Spuštění aplikace  Stáhněte doporučenou aplikaci z obchodu Google Play, nebo Apple   

store ( WearHealth )  
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Po zapnutí aplikace povolte aplikace zasílání oznámení, polohu apod. (Zobrazení pro telefon Apple s 

iOS - na Androidech může vypadat jinak případně se zařízení nemusí ptát). Poté klikněte na „Vytvořit 

účet“. Vyplňte své údaje jako email, heslo a klikněte na přihlásit se. Po vytvoření Vašeho účtu si nyní 

upravte Váš profil (tyto data používá náramek k přesnějšímu měření, proto zkuste být co nejpřesnější). 

Vyplňte Vaše jméno, výšku, váhu, datum narození, pohlaví. Poté vyberte zda-li základně máte tlak 

zvýšení, normální či nižší. Vyberte také fotografii do Vašeho profilu, buďto jí vyberte z Vaší galerie a 

nebo jí aktuálně vyfoťte. 

 

  

    

  

 

 



3. Spárování náramku s aplikací Zapněte bluetooth i viditelnost ve vašem   

telefonu a otevřete aplikaci a vyberte  „Moje” ve spodním menu. Otevřete první záložku v menu 

“Připojte zařízení”. V seznamu vyberte zařízení s jménem Z02. Po spárování se čas a datum na 

náramku zaktualizuje. 

   

    

4. Funkce náramku xTOP 2019    

  

V menu náramku můžete po držení bílého obdelníku a ve funkci „Choice“ vybrat jak bude 

vypadat hlavní obrazovka. 

 



1. Krokoměr, ušlá vzdálenost, spálené kalorie 

  

    

2. Režimy Trénink (režim Trénink vyberete podržením bílého obdelníku na spodní 

hraně displeje). Režim chůze, běh, cyklistika a horská turistika. 

    

3. Monitor tepu, krevní tlak (pro zobrazení stavu mějte náramek  připnutý na ruce a 

vyčkejte několik vteřin) 

    



4. Notifikace (zobrazení z jakého media je příchozí zpráva ikonkou, možnost 

sledovat historii notifikací). Při podržení bílého obdelníku na spodní hraně 

displeje zobrazíte historii notifikací.    

    

5. Stopky, Najít ztracený telefon, Vypnout. Vybrání funkce opět podržte tlačítko. 

   

    

6. Funkce Spánek, Počasí a nastavení Jasu displeje. 

  

Děkujeme za zakoupení náramku xWatch 


