
 

 

 

 

 

Návod fitness náramek CK16 

 

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 nabíjecí konektor USB schovaný v těle hodinek. Naleznete po sundání 

řemínku- pro nabíjení sundejte řemínek zatažením. USB konektor má nabíjecí ,,proužky,, 

pouze na jedné straně- je tedy nutné po vložení do USB v PC či AC adaptéru ověřit, že dojde 

k dvojitému zavibrování hodinek a hodinky se  tedy nabíjí. 

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

kompatibilní s aplikací FlagFit 2.0- 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, či ze zadní strany krabičky hodinek 

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. Zobrazí se vám oranžová obrazovka.  Přejetím po  obrazovce telefonu 

rolujte na poslední stranu a dole je Privacy policy které je nutné zaškrtnout a klikněte na 

obrazovku. Dojde k otevření aplikace, kde uvidíte panáčka a pole pro vyplnění Vašich 

biometrických údajů jako věk, výška atd. Po vyplnění je v levém horním rohu šipka zpět. 

Klikněte na ní a telefon bude vyžadovat opět povolení x dotazů- všude dejte povolit. 

Následně se ujistěte, že máte zapnuté bluetooth na telefonu. Pokud ano začne aplikace 

vyhledávat Vámi zakoupený fitness náramek – po chvilce se Vám zobrazí s označením CK16-

xxxx na které klikněte a náramek se začne párovat. Po dokončení se Vám zobrazí potvrzení o 

správném spárování náramku s aplikací což můžete ověřit na Vašem náramku i tak, že se vám 

automaticky nastaví datum, čas přesně tak jak je nastaven ve Vašem mobilním telefonu. 

4.) Nyní již máte hodinky plně spárovány a je možné je začít plnohodnotně využívat. 

 

 


