
Uživatelský manuál fitness náramek R7 

 

 

 Tento náramek podporuje IOS 8.0 a Android 4.4 a vyšší verze 

Před prvním použitím náramku je potřeba náramek nabít na plnou kapacitu baterie- doba nabíjení je 

cca 1,5- 2 hodiny- nabíjecí USB konektor je vložen do jedné strany řemínku hodinek- pomalým 

stažením sundejte řemínek ze strojku  a vložte do USB adapteru- pozor- konektor lze zapojit do USB 

oboustranně- jen jedna strana ale nabíjí- hodinky se po správném vložení do USB zapnou, zavibrují a 

začnou indikovat nabíjení. 

 

Instalace aplikace: 

- Z Google Play nebo App store stáhněte a nainstalujte aplikaci Flag Fit 2.0 

- Využít můžete QR kód v anglickém manuálu 

 

 

 

 

 

 

Při instalaci aplikace po Vás bude vyžadováno několikrát souhlas s oprávněným pro maximální využití 

náramku- všude doporučujeme pro správnou funkčnost udělit souhlas  

Po instalaci aplikace na úvodní obrazovce je nutné vytvořit si vlastní účet nebo pomocí tlačítka Ignore 

můžete pokračovat bez registrace. Následně vám vyskočí informace, které je nutné odsouhlasit dle 

pokynů na obrazovce- automatické spouštění aplikace- povolte a v pravém horním rohu klikněte na 

NEXT. Na následující obrazovce přejeďte prstem na poslední obrazovku a udělte souhlas se 

zpracováním Privace Policy a přejeďte opět prstem zprava do leva. Následně na Vás vyskočí několik 

oken s žádostí o souhlas (liší se dle systému ve Vašem mobilním telefonu). Po udělení souhlasů již 

naskočí obrazovka, a pokud máte již zapnuté bluetooth a sledování polohy ( gps) dojde k vyhledání 

náramku- ten je z označení L8-R7xxxxx. Po vyhledání na něj klikněte a vyčkejte na spárování. Po 

spárování náramku dojde k aktualizaci data a času na vašem náramku. 

 

A je to  nyní máte hodinky správně připravené k běženému užití. Náramek má na spodní straně 

dotykové tlačítko, kterým přecházíte mezi jednotlivými funkcemi náramku. Chcete-li danou funkci 

zvolit, podržte stejné tlačítko na cca 2 sekundy. 

 

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kdykoliv kontaktovat. 


