
 
 

PRIME Platinum 
CZ 

Návod na požití 

 
 
 

Před použitím si prosím přečtěte tento návod. 

X Hodinky by měly nabíjet nejméně 2 hodiny před použitím. 

1. Specifikace produktu  

u  Processor CPU MTK2502C   

u  Bluetooth verze 4.0 

u  Funkce: BT Hovor , BT SMS, proti ztrátě, Budík, Krokoměr, Monitor spánku, 

Upozornění při sedavé práci, notifikace atd. 

2.Produktové detaily: 
   2.1 Produktové detaily 
 



Funkce tlačítka: Zapnutí / vypnutí; Obrazovka probuzení / vypnutí; Zpět do hlavní 
nabídky 

 
    Dotykový displej: Každá funkce (hlavní menu) se zobrazí na kapacitním dotykovém 

displeji. 
2.2 Produktové info： 

    V menu můžete přejít na další stránku posunutím obrazovky nahoru a návratem na 

poslední stránku posunutím obrazovky dolů, vstupem do podnabídky po kliknutí na 

vybranou ikonu a návratem do horní nabídky po posunutí zleva doprava. 
   

2.3 2.3 Zobrazení hodin: Způsob nastavení: 
2.4 Metoda 1: Zapněte zařízení, když jsou hodinky v režimu hodin, dlouze 

stiskněte střed obrazovky a nastavte různá rozhraní hodin tak, jak chcete, 
posouváním obrazovky doprava nebo doleva. 

        Metoda 2: Zapněte zařízení, vstupte do hlavní nabídky: nastavení - hodiny - 

typ hodin, a pokud chcete, vyberte režim hodin. 

 3.1  Stáhněte a nainstalujte: 

Musíte si stáhnout a nainstalovat aplikaci "Fund Pro" z obchodu APP Store nebo 

Google Play Store. 

3.2 Připojení a synchronizace dat 

3.2.1 Bluetooth spojení 

    Nejdříve otevřete nastavení telefonu -> Bluetooth -> Vyhledejte a připojte 

"Prime"; pak otevřete aplikaci "Fund Pro", v aplikaci "Fund Pro" vyberte položku "More 



-> Connected Device", vyberte ikonu "Scan" a připojte hodinky k aplikaci "Fund Pro". 

Pokud se na hodinkách zobrazí modrá / zelená ikona Bluetooth ,Potom je 

připojení úspěšné. 

 

3.2.2 Synchronizace údajů 

Synchronizaci dat mezi hodinkami a telefonem spustíte stisknutím tlačítka  

následně se všechny naměřené údaje přenesou do aplikace. 

      



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


