
 

 

 

 

Uživatelský manuál fitness náramek BATL B7 Bluetooth 

 

 

 

 

                  Šipka nahoru 

    Zapnutí/Vypnutí/Potvrzení 

Šipka dolů 

 

 

 

Funkce a rozložení displeje: 

1.) Úvodní obrazovka 

Ikonka bluetooth, čas, datum, týden a stav baterie 

2.) Krokoměr 

Zabudovaný G-sensor zaznamenává kroky na základě pohybu Vašeho zápěstí 

3.) Měřič spálených kalorií 

Na této obrazovce se zobrazují spálené kalorie během vaší každodenní aktivity 

4.) Vzdálenost 

Na této obrazovce se automaticky zobrazuje ušlá vzdálenost během Vaší aktivity 

5.) Monitor srdečního tepu 

Zmáčkněte a podržte tlačítko POWER na 3-4 sekundy náramek aktivuje měření srdečního tepu. 

Během měření stůjte v klidu a mějte ruku svisle podél těla. Po konci měření ukáže náramek 

naměřené hodnoty 

6.) Monitor spánkové aktivity 

Máte-li hodinky nasazeny během spánku, dojde k zaznamenávání spánkové aktivity zcela 

automaticky 

7.) Nastavení 



Zde lze nastavit čas, budík a datové spojení 

8.)  Vypnutí náramku 

Na této stránce je možné hodinky vypnout- slouží k tomu opět tlačítko Power a jeho stisknutí na 3-4 

sekundy 

 

Nabíjení náramku 

K nabíjení náramku slouží přiložený micro USB 5 pin kabel. Pro nabíjení vyjměte náramek z řemínku 

hodinek a na spodní straně je micro usb konektor. K nabíjení je možné využít USB port v PC, 

notebooku či jakýkoliv AC adaptér s napětím 5V (většina mobilní telefonů). AC adaptér není součástí 

balení 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spárování fitness náramku s mobilním telefonem 

Na úvodní obrazovce zmáčkněte tlačítko Power po dobu 3-4 sekund. Následně se v horní části 

displeje rozsvítí ikonka  bluetooth. Až je ikonka aktivní tak ve Vašem mobilním telefonu v nastavení 

vyhledejte nová zařízení v okolí- ujistěte se, že i ve Vašem mobilním telefonu je bluetooth aktivní. 

Následně se Vám zobrazí Vaše hodinky jako BT MUSIC a dejte spárovat zařízení. Ve výjimečných 

případech je možné, že pro spárování bude vyžadován PIN kód- ten je přednastaven na 1122. 

Doporučení- v rámci úspory baterie hodinek pro maximální funkčnost je doporučeno bluetooth 

v případě, že jej nebudete dlouhodobě využívat vypnout. To je možné stejné jako zapnutí tj. na 

úvodní obrazovce zmáčknutí tlačítka Power po dobu 3-4 sekund 

 

Nastavení data a času 

Pomocí tlačítka nahoru nebo dolů přejděte na obrazovku číslo 7- nastavení. Zmáčkněte opět tlačítko 

Power po dobu 3-4 sekund- displej se rozbliká- vyberete co chcete nastavit zda-li datum nebo čas a 

pomocí šipek nahoru a dolů nastavte požadované hodnoty- až budou hodnoty správně potvrdíte 

změnu opět stisknutím tlačítka Power po dobu 3-4 sekund a tím dojde k uložení změny. 


