
 

 

  

 

 

Návod fitness náramek LV08 

 

Postup prvního spuštění náramku. 

1.) Po pořízení náramku je nutné jej nabít na plnou kapacitu baterie. Nabíjení trvá cca 1,5- 2 

hodiny. Náramek má vlastní nabíjecí kabel součástí balení bez AC adaptéru- přiložte klip na 

zadní stranu hodinek na magnetické proužky- vyčkejte cca 2-3 sekundy zda-li dojde k nabíjení 

2.) Po nabití hodinek je nutné stáhnou aplikaci do Vašeho mobilního telefonu. Hodinky jsou 

kompatibilní s aplikací YOHO Sports- aplikace je volně ke stažení z Google play a Appstore 

nebo můžete využít čtečku QR kódu a naskenovat Vámi požadovanou verzi z anglického 

manuálu který je přiložen. 

3.) Po stažení aplikace si ji otevřete. Následně aplikace bude vyžadovat několik povolení- pro 

bezproblémový průběh instalace a užití náramku se všemi jeho funkcemi doporučujeme 

všude udělit souhlas. Následně se vám otevře  úvodní modrá obrazovka  aplikace. 

4.) Vyberte v levém horním rohu je ikonka tři čárek s tečkami. 

Následné možnosti aplikace: 

1.) Profil- zde můžete zadat Vaše osobní údaje jako je váha, věk pohlaví atd. 

2.) Device- zde připojíte Váš náramek k aplikaci. Pokud na telefonu nemáte zapnuté bluetooth a 

umístění na Vašem mobilním telefonu vyžádá si aplikace souhlas se zapnutím a umístění 

zapněte. Následně začne vyhledávání Vašeho náramku ten se zobrazí jako YohoBand2 a 

vpravo následně klikněte na UNBOUND. Na displeji se zobrazí, že dochází k synchronizaci se 

zařízením a nápis UNBOUND se následně změní pouze na BOUND. Tím je náramek 

plnohodnotně spojen s Vaším telefonem a na náramku došlo k automatickému nastavení 

správného data a času přesně tak jak jej máte uveden na Vašem mobilním telefonu. 

3.) Notifications- zde si můžete nastavit veškeré možné notifikace příchozích zpráv na které 

chcete, aby Vás náramek upozorňoval a zapnout či vypnout vibrace 

4.) Shake for selfie- zde je možné nastavit, že zatřesením zápěstím kde máte hodinky dojde 

k vyfocení fotky Vaším mobilním telefonem 

5.) Find band- pokud nemůžete najít Vaše hodinky zkuste tuto funkci- zmáčkněte a náramek 

Vám začne ať je kdekoliv vibrovat k snazšímu nalezení 

6.) Features- zde si nastavíte možnost vypnutí náramku, když jej delší dobu nepoužíváte nebo 

možnost aktivovat náramek pouhým otočením zápěstí. 

7.) Firmware upgrade- zde můžete průběžně ověřovat, jestli je aplikace YOHO Sports aktuální či 

je-li možné stáhnout vylepšení a novou verzi pro tuto aplikaci. 

5.) Nyní již máte hodinky plně spárovány a je možné je začít plnohodnotně využívat. V aplikaci si 

můžete nastavit vše potřebné a měřit hodnoty či zapínat notifikace zcela dle Vašeho uvážení. 


