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Náramek Fitness TG-HR2 
 

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento 
výrobek , ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními 
norem uvedených ve směrnici Rady RED 2014/53/EU. Prohlášení o shodě 
naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště “Konformitätserklärung” dole). Před 
prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze. 

 
Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z 

pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: 
support@technaxx.de 

 
Tento výrobek má dobíjecí baterii. Musí být před prvním použitím 

úplně nabitá. POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho 
baterii každé 2-3 měsíce! 

 
Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu 
opatrnĕ. Udĕlat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případĕ 
záruky, obrat’te se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.          
Záruka 2 roky 

 

Užijte si vašeho výrobku * Sdílejte své  zkušenosti a názory na jednom z 

dobře známých internetových portálů. 

 

Vlastnosti 
Náramek Fitness monitoruje tepovou frekvenci, krevní tlak, 
vaši kondici, spánek a aktivitu 

Zobrazuje tepovou frekvenci, krevní tlak, počet kroků, 
vzdálenosti, spálené kalorie, dobu spánku, čas, datum a 
počasí  

Oznámení: hovory, SMS, e-maily, WhatsApp, sociální sítě, 
dosažené cíle, připomínání činností a pitného režimu 

Bezplatná aplikace FunDo Pro na Google Play Store a 
Apple AppStore  

Funkce proti ztrátě: nalezněte svůj mobilní telefon nebo 
náramek 

IP67 Vodovzdorný  
Snadné použití pomocí dotykového tlačítka 
Volba 3 různých nastavení zobrazení 

mailto:support@technaxx.de


Technické údaje 
Displej 0,96” TFT displej (160x80 pixelů) 

Procesor NRF51822 

Snímač tepové frekvence HRS3300 

Třída ochrany IP67 

Bluetooth/Vzdálenost Verze 4.0 BLE / ~10m 

Vysílací frekvence BT 2,4GHz 

Maximální vyzařovaný výkon BT 2,5mW 

Napájení 
Vestavěná nabíjecí baterie 90mAh 
Lithium-iontová baterie 3,7V 

Doba nabíjení 
~1 hodina (použije přiložený kabel USB s 
nabíjecím adaptérem USB) 

Aplikace FunDo Pro 

Jazyky 
podporované 
aplikací 

GB, DE, FR, ES, PT, IT, PL, NL, RU, CZ, TR 
(listopad 2018)  

Hmotnost / Rozměry 23g / (D) 40,4 x (Š) 20,1 x (V) 10,5mm 

Teplota skladování / 
Provozní teplota 

-20°C až 45°C 

Obsah Balení 
Náramek TrendGeek

® 
Fitness-Wristband 

TG-HR2, návod k obsluze 

Kompatibilita 
Android 5.1 nebo vyšší & iOS 8.0 nebo 
vyšší 

 
Nabíjení 

 

Nejdříve náramek odpojte od 

zařízení 

 

Nyní připojte zařízení k USB 

portu a načtěte jej 

 



Přehled produktu 

 
1 Displej 3 Snímač tepové frekvence 
2 Dotykové tlačítko 4 Konektor USB 
POZNÁMKA: Před použitím nechte produkt alespoň 1 
hodinu nabíjet. 
 

Spuštění 
Váš náramek zapněte podržením dotykového tlačítka na dvě 
sekundy. Displej náramku se rozsvítí a objeví se spouštěcí 
obrazovka. INFO(Informace): Pokud je zapnuté mobilní zařízení, 
které bylo naposledy připojeno k vašemu náramku, a funkce 
Bluetooth je na obou zařízeních zapnutá, náramek se automaticky 
připojí k mobilnímu zařízení. 
 
Nainstalujte aplikaci FunDo Pro na váš chytrý telefon 
Vyhledejte aplikaci „FunDo Pro“ na Google Play Store/Apple 
APP-Store nebo naskenujte QR kód pro instalaci. 

 



Připojte náramek pomocí aplikace FunDo Pro 
Vyčkejte, až se zařízení zcela nabije. Zapněte Bluetooth na svém 
chytrém telefonu. Poté otevřete aplikaci. Potvrďte všechny žádosti, 
abyste mohli využívat všechny funkce aplikace. Klepněte na „Add 
device“ (Přidat zařízení) pod nabídkou „More“ (Více) a hledejte 
“TG-HR2”. V nabídce zvolte „TG-HR2“, poté bude připraveni. Nyní je 
váš náramek připojen k vašemu chytrému telefonu a aplikaci. 
 
Zahájení používání 
Po úspěšném připojení náramku k aplikaci dojde k synchronizaci 
času, data a údajů o počasí. Zařízení automaticky počítá kroky, 
vzdálenost a spálené kalorie. Stisknutím dotykového tlačítka můžete 
procházek jednotlivé obrazovky. 

 
Krokoměr 

   

Klepejte na dotykové tlačítko, dokud se 

nezobrazí tyto ikony. Krokoměr počítá vaše 

kroky, vypočítává uraženou vzdálenost a 

množství spálených kalorií. 

 
Monitorování spánku 

 

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte tuto ikonu. Pokud chcete 

sledovat kvalitu spánku na základě doby spánku, měli byste 

nosit pás zápěstí, když půjdete spát. Poznámka: Automatické 

monitorování spánku funguje pouze od 21:00 do 09:00. 

 
Tepová frekvence a krevní tlak 

 

Klepejte na dotykové tlačítko, dokud se nezobrazí tato ikona. 

Nyní podržte dotykové tlačítka a zvolte tuto možnost. Nyní bude 

měřena vaše tepová frekvence. Ještě jedním kliknutím změřte 

svůj krevní tlak. Poznámka: Pokud chcete zobrazit statistiku vaší 

tepové frekvence / krevního tlaku, je nutné provést synchronizaci 

měření s vaším chytrým telefonem pomocí aplikace FunDo Pro. 

 
 



Zvolte sport 

 

Klepejte na dotykové tlačítko, dokud se nezobrazí tato ikona. 

Podržte dotykové tlačítka a zvolte tuto možnost. Nyní si můžete 

zvolit mezi různými sporty. Klepejte na dotykové tlačítko, dokud 

se nezobrazí požadovaný sport. Nyní podržte dotykové tlačítko 

ke zvolení požadovaného sportu. 

 
Zprávy / Push notifikace 

 

Klepejte na dotykové tlačítko, dokud se nezobrazí tato ikona. 

Podržte dotykové tlačítka a zvolte tuto možnost. Nyní můžete 

zobrazit Push notifikace jako jsou zmeškané hovory, SMS, 

WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, Messenger, atd. 

 
Více / Hledání zařízení / O zařízení / Vypnout 

 

Klepejte na dotykové tlačítko, dokud se nezobrazí tato ikona. 

Podržte dotykové tlačítka a zvolte tuto možnost. Nyní si můžete 

vybrat mezi „Find Phone“ (Najít telefon), „About“ (O zařízení) a 

„Power Off“ (Vypnout) klepáním na dotykové tlačítko. Podržte 

dotykové tlačítko pro zvolení některé z těchto možností. 

 
 Ostatní oznámení 

      
Dosažené 

cíle 

Příchozí 

hovor 

Připomínky 

aktivit 

Připomínka 

pití 

Budík Hledání 

náramku 

 
 
 
 
 
 



Tipy 
 Připojení Bluetooth se odpojí, pokud zařízení přesáhne určitou 
vzdálenost.  Znovu jej připojte prostřednictvím Bluetooth, pokud 
Bluetooth nefunguje po více než 5 minut. 

 
Bezpečnostní pokyny 
 Přepracovávání nebo upravování produktu snižuje jeho 
bezpečnost.  Veškeré úpravy a opravy na zařízení nebo 
příslušenství musí být prováděny výrobcem nebo osobami výslovně 
pověřenými výrobcem.  Nikdy produkt neotvírejte sami ani 
neprovádějte opravy!   S produktem zacházejte opatrně. Nárazy, 
údery nebo dokonce pády z malé výšky mohou způsobit poškození 
produktu.   Produkt nevystavujte tekutinám, vlhku a extrémnímu 
teplu.   Produkt nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin.  
 Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. 
 Baterii nikdy nevystavujte teplotě přesahující 60 °C ani nevhazujte      
ji do ohně, hrozí riziko výbuchu/požáru!  Baterii nezkratujte.      
 Baterii mechanicky nezatěžujte. Zamezte upuštění, úderu, ohnutí, 
zkroucení nebo rozříznutí baterie.  Pokud se baterie přehřeje, 
okamžitě ukončete proces nabíjení. Baterie, která se během 
nabíjení přehřívá nebo deformuje, je vadná a nesmí být používána. 
 Nikdy baterii úplně nevybíjejte, jelikož tak dochází ke snížení její 
životnosti.  Pokud je nutné baterii uskladnit, doporučuje se tak 
provést při 30% úrovni nabití. Uchovávejte mimo dosah přímého 
slunečního světla. Ideální skladovací teplota: 10 – 20 °C.  Udržujte 
produkt mimo dosah malých dětí. 

 
 
Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové 
materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly 
oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního 
prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. 
Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního 
odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje 
a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním 
a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte 
hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní 
čističe. Zařízení po vyčištění otřete. Distributor: 
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 
60388 Frankfurt a.M., Německo 

  

 
 


