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Chytrý náramek JUNSO JS-228S 

MAS-JS-228S 

 

 

 

 

 

 

Uživatelský manuál 
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Před použitím: 

Před použitím se ujistěte, že je náramek 
dostatečně nabitý. V případě, že výrobek nelze 
spustit, není dostatečně nabitý.  

Náramek vložte do klipu na napájení. Napájecí 
kontakt náramku se musí dotýkat spodní části klipu. 
Displej se přepne do módu napájení. 

 

 

 

Nastavení fitness náramku: 

Naskenujte QR kód a stáhněte si příslušnou aplikaci. 

 

 

 

 

 

 

 

Nasazení náramku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovládací 
tlačítko 

A: Dotyková obrazovka 

B: Pásek 

1. Náramek umístěte na zápěstí 

2. Pásky náramku sepněte tak, aby 
vám náramek příliš neškrtil ruku. 

3. Pásek umístěte před zakončení 
loketní kosti, viz obrázek. 



 
CZ 

Informace o výrobku 

1. Použití v prostředí s vysokou vlhkostí 

Fitness náramek je voděodolný (mytí rukou, pot, déšť). 

UPOZORNĚNÍ: Fitness náramek není určen k plavání a potápění. Nedoporučujeme se s náramkem 
sprchovat. Náramek není určen k dlouhodobému nošení z důvodu neprodyšnosti materiálu. 
V případě, že se náramek dostane do styku s vodou, před nasazením na ruku ho osušte. 

2. Ovládání displeje 

Jedním stisknutím tlačítka na displeji výrobek spustíte. Pro výběr funkce tlačítko podržte.  

3. Rychlý náhled 

Rychlý náhled zobrazuje aktuální čas a příchozí zprávy bez nutnosti stisku tlačítka. 
Displej náramku jednoduše natočte k sobě a zobrazíte tak aktuální čas. 
 

Funkce náramku 
 
1. Čas a datum 
Zobrazuje aktuální čas a datum podle vašeho mobilního telefonu. Aktualizace 
času a data je možná pouze pomocí synchronizace s mobilním telefonem. 
Manuální nastavení není možné. 
 
 
 

2. Krokoměr 
Fitness náramek automaticky počítá kroky. Aktuální počet kroků je zaznamenán 
a zobrazen na displeji. 
 
 

 

 
3. Kalorie a vzdálenost 
Funkce zobrazuje množství spálených kalorií a uraženou vzdálenost za den. 
Pozn.: Hodnoty jsou automaticky vynulovány o půlnoci. 
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4. Měření krevního tlaku 
Dlouhým stisknutím funkce krevního tlaku spustíte jeho měření. Ujistěte se, že 
máte náramek správně připevněný, jedině tak bude měření odpovídat skutečnosti. 
 
Pozn.: Měření krevního tlaku  je pouze informativní, nemůže být použito 
k lékařským účelům.  

 

 

5. Sp02 Test 
Měření aktuální hladiny kyslíku v krvi. 

 

 

6. Měření tepové frekvence 
Dlouhým stisknutím funkce spustíte měření tepové frekvence. Spustí se odpočet 
a náramek začne monitorovat vaši tepovou frekvenci. Během měření bude displej 
zobrazovat uplynulou dobu cvičení a aktuální tepovou frekvenci. Po skončení 
tréninku měření ukončíte dlouhým stisknutím tlačítka. 

Dynamické měření tepové frekvence je zaznamenáváno aplikací, můžete si tak 
zobrazit přehled naměřených hodnot. 

7. Pomocí funkce můžete ovládat blesk vašeho spárovaného mobilního telefonu. 

 

 

 

 

8. Příchozí hovor 
Fitness náramek zobrazí příchozí hovor. 

 

 

 

9. Příchozí zprávy 
Zobrazí příchozí zprávy sms, WhatsApp, Twitteru atd.  
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10. Ovládání hudby 
Pomocí funkce můžete ovládat hudební přehrávač ve vašem mobilním telefonu. 
 

 

 

11. Tichý alarm 
Fitness náramek disponuje funkcí tichého alarmu. Alarm můžete nastavit jako 
jednorázový nebo pravidelný. Pravidelný alarm můžete dále nastavit na určité dny 
v týdnu. Můžete nastavit až tři alarmy. 

 

 

12. Zaznamenávání výkonů 
V aplikaci můžete nastavit cíl, kterého chcete dosáhnout. Po dosažení stanoveného 
cílu náramek zavibruje a zabliká. 

Pozn.: Ukládání dat je zahájeno každý den o půlnoci, kdy výrobek vymaže stávající 
data. Data o spánkové aktivitě začnou být ukládána ve 20:00.  

 

Je nutné, abyste náramek pravidelně synchronizovali se svým mobilním telefonem. Jedině tak mohou 
být data správně uložena v aplikaci. 

 

Všeobecné informace o výrobku 

Provozní teplota: -10°C – 50°C 

Skladovací teplota: -20°C – 60°C 

Náramek je určený pro zápěstí o obvodu: 14 – 19,5 cm. 
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Prodávající poskytuje na tento výrobek prvnímu majiteli 
následující záruky: 

 

- záruku 2 roky 
 
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:  
1. zaviněním uživatele tj. poškození výrobku nesprávnou montáží, 
neodbornou repasí, užíváním v nesouladu se záručním listem  
2. nesprávnou nebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškozením 
4. opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 

mechanismy) 
5. neodvratnou událostí a živelnou pohromou 
6. neodbornými zásahy  
7. nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké 
teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným 
designem, tvarem nebo rozměry 
 
Upozornění:  
1. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou 
nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána  
2. reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným označením typu zboží, popisem 
závady a potvrzeným dokladem o zakoupení 
 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - informace k likvidaci elektrických a 
elektronických zařízení. Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava 
byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace 
výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou 
likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních 
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné 
likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného 
místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národního 
předpisy uděleny pokuty.  

Copyright - autorská práva  
Společnost MASTER SPORT s.r.o. si vyhrazuje veškerá autorská práva k obsahu tohoto 
návodu k použití. Autorské právo zakazuje reprodukci částí tohoto návodu nebo jako celku 
třetí stranou bez výslovného souhlasu společnosti  
MASTER SPORT s.r.o. Společnost MASTER SPORT s.r.o. pro použití informací, obsažených 
v tomto návodu k použití nepřebírá žádnou odpovědnost za jakýkoli patent. 
 
 

MASTER SPORT s.r.o.    
  

Provozní 5560/1B 
722 00 Ostrava-Třebovice 
Czech Republic 
servis@mastersport.cz
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Pred použitím: 

Pred použitím sa uistite, že je náramok dostatočne 
nabitý. V prípade, že výrobok nemožno spustiť, nie 
je dostatočne nabitý. 

Náramok vložte do klipu na napájanie.Napájací 
kontakt náramku sa musí dotýkať spodnej časti 
klipu. Displej sa prepne do módu napájania. 

 

 

 

Nastavenie fitness náramku: 

Naskenujte QR kód a stiahnite si príslušnú aplikáciu. 

 

 

 

 

 

 

 

Nasadenie náramku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovládací 
tlačítko 

A: Dotyková obrazovka 

B: Pásek 

1. Náramek umístěte na zápěstí 

2. Pásky náramku sepněte tak, aby 
vám náramek příliš neškrtil ruku. 

3.  Pásik umiestnite pred 
zakončením lakťovej kosti, viď 
obrázok. 
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Informácie o výrobku 

1. Použitie v prostredí s vysokou vlhkosťou 

Fitness náramok je vodeodolný (umývanie rúk, pot, dážď). 

UPOZORNENIE: Fitness náramok nie je určený na plávanie a potápanie. Neodporúčame sa s 
náramkom sprchovať. Náramok nie je určený na dlhodobé nosenie z dôvodu nepriedušnosti 
materiálu. V prípade, že sa náramok dostane do styku s vodou, pred nasadením na ruku ho osušte. 

2. Ovládanie displeja 

Jedným stlačením tlačidla na displeji výrobok spustíte. Pre výber funkcie tlačidlo podržte. 

3. Rýchly náhľad 

Rýchly náhľad zobrazuje aktuálny čas a prichádzajúce správy bez nutnosti stlačenia tlačidla. 

Displej náramku jednoducho natočte k sebe a zobrazíte tak aktuálny čas. 

 

Funkcie náramku 

 
1. Čas a dátum 
Zobrazuje aktuálny čas a dátum podľa vášho mobilného telefónu. Aktualizácia 
času a dátumu je možná iba pomocou synchronizácie s mobilným telefónom. 
Manuálne nastavenie nie je možné. 
 
 
 

2. Krokomer 
Fitness náramok automaticky počíta kroky. Aktuálny počet krokov je 
zaznamenaný a zobrazený na displeji. 
 
 

 

 
3. Kalórie a vzdialenosť 
Funkcia zobrazuje množstvo spálených kalórií a prejdenú vzdialenosť za deň. 
Pozn .: Hodnoty sú automaticky vynulované o polnoci. 
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4. Meranie krvného tlaku 
Dlhým stlačením funkcie krvného tlaku spustíte jeho meranie. Uistite sa, že máte 
náramok správne pripevnený, jedine tak bude meranie zodpovedať skutočnosti. 
 
Pozn .: Meranie krvného tlaku je len informatívne, nemôže byť použité na 
lekárske účely. 

 

 

5. Sp02 Test 
Meranie aktuálnej hladiny kyslíka v krvi. 

 

 

6. Meranie tepovej frekvencie 
Dlhým stlačením funkcie spustíte meranie tepovej frekvencie. Spustí sa odpočet a 
náramok začne monitorovať vašu tepovú frekvenciu. Počas merania bude displej 
zobrazovať uplynulú dobu cvičenia a aktuálnu tepovú frekvenciu. Po skončení 
tréningu meranie ukončíte dlhým stlačením tlačidla. 

Dynamické meranie tepovej frekvencie je zaznamenávané v aplikácií, môžete si 
tak zobraziť prehľad nameraných hodnôt. 

7. Pomocou funkcie môžete ovládať blesk vášho spárovaného mobilného telefónu. 

 

 

 

 

8. Prichádzajúci hovor 
Fitness náramok zobrazí prichádzajúci hovor. 

 

 

 

9. Prichádzajúce správy 
Zobrazí prichádzajúce správy sms, WhatsApp, Twitteri atď. 
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10. Ovládanie hudby 
Pomocou funkcie môžete ovládať hudobný prehrávač vo vašom mobilnom telefóne. 
 

 

 

11. Tichý alarm 
Fitness náramok disponuje funkciou tichého alarmu. Alarm môžete nastaviť ako 
jednorazový alebo pravidelný. Pravidelný alarm môžete ďalej nastaviť na určité dni 
v týždni. Môžete nastaviť až tri alarmy. 

 

 

12. Zaznamenávanie výkonov 
V aplikácii môžete nastaviť cieľ, ktorý chcete dosiahnuť. Po dosiahnutí stanoveného 
cieľa náramok zavibruje a zabliká. 

Pozn .: Ukladanie dát je začaté každý deň o polnoci, kedy výrobok vymaže 
existujúce dáta. Dáta o spánkovej aktivite začnú byť ukladané o 20:00. 

 

Je nutné, aby ste náramok pravidelne synchronizovali so svojím mobilným telefónom. Jedine tak 
môžu byť dáta správne uložené v aplikácii. 

Všeobecné informácie o výrobku 

Prevádzková teplota: -10 ° C - 50 ° C 

Skladovacia teplota: -20 ° C - 60 ° C 

Náramok je určený pre zápästie s obvodom: 14 - 19,5 cm. 
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Predávajúci poskytuje na tento výrobok prvému majiteľovi 
nasledujúce záruky: 

 

- záruku 2 roky 
 
Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:  
1. zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, 
neodbornou repasiou, užívaním v nesúlade so záručným listom  
2. nesprávnou alebo zanedbanou údržbou 
3. mechanickým poškodením 
4. opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé 
mechanizmy) 
5. neodvratnou udalosťou a živelnou pohromou 
6. neodbornými zásahmi  
7. nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo 
vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne 
pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi 
 
Upozornenie:  
1 v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou 
alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná 
 
2.  reklamácie sa uplatňuje zásadne písomne s presným označením typu tovaru, popisom 
závady a potvrdeným dokladom o zakúpení 
 

Ochrana životného prostredia- informácie k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. Po uplynutí doby 
životnosti prístroja alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, prístroj nevyhadzujte do bežného 
odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté 
zdarma. Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych 
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie 
odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri 
nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národného predpismi udelené pokuty.  

 
 
Copyright – autorské  práva  
Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu tohto návodu na použitie. Autorské právo 
zakazuje reprodukciu častí tohto návodu alebo ako celku treťou stranou bez výslovného súhlasu spoločnosti 
 
MASTER SPORT s.r.o. Spoločnosť MASTER SPORT s.r.o. pre použitie informácií, obsiahnutých v tomto návode na použitie 
nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek patent. 
 

 
 
TRINET Corp, s. r. o.  
Cesta do Rudiny 1098     
024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia 
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WARRANTY 

for other countries 

 
The product is warranted for 24 months following the date of delivery to the original purchaser. 

 
This warranty does not apply to damages caused by misuse of this product, accidental or intentional 
damage, neglect or commercial use.  
Excluded from this warranty is liability for consequential property or commercial damages or for 
damages for loss of use. 
 

This warranty is valid only to the original purchaser and under normal use. 

Repairs must be made by an authorized dealer, otherwise this warranty void. 

 
 
Enviromental protection - Information about electrical and electronic equipment 
disposal. 
Do not throw a device into a household waste container after its service life finishes or 
its repair is uneconomical. 
Hand the device over to a designated waste collection point to dispose it properly. 

There it will be accepted free of charge. The correct disposal will help to conserve natural resources 
and prevent potential negative effects on environment and human health which could arise from 
inappropriate waste handling. For more details please contact your local authorities or the nearest 
waste collection point. 
In case of the wrong disposal fines could be imposed in accordance with national regulations 
 
 
© COPYRIGHT 
MASTER SPORT s.r.o. retains all rights to this owner´s manual. No text, details, or illustrations from 
this manual may be either reproduced, distributed, or become the subject of unauthorized use for 
commercial purposes, nor may they be made available to others. 
 
Reproduction prohibited! 
 

 
 

Address of local distributor: 

  


