
Důležité upozornění 

Tblitz Active Band

Pro plnou funkčnost náramku je nutné 
sejmout přední i zadní ochrannou folii náramku 

Instalování aplikace 
1)  Nainstalujte si čtečku QR kódů 

2)  Naskenujte QR kód

3)  Pokud se Vám nedaří naskenovat QR kód, stáhněte si 

   na Google Play aplikaci: Fitpro APP

Párování náramku k mobilnímu telefonu 
1)  Zapněte Bluetooth na Vašem mobilním telefonu  

2)  Otevřete aplikaci 

3)  Potvrďte všechny žádosti o přístupy aplikace  

4)  Po otevření aplikace klikněte na „Nastavit“ 

5)  Následně zvolte „Spojte zařízení“ 

6)  Zapněte Bluetooth a spojte zařízení v aplikaci

7)  Pokud máte náramek spárovaný, bude se Vám 

     shodovat čas náramku a telefonu 

8)  Pro správné měření je nutné nastavit (pohlaví, 

     datum narození, váhu, výšku) kliknutím v aplikaci na „

     Moje“ 

Instalování aplikace 
1)  Nainstalujte si čtečku QR kódů 

2)  Naskenujte QR kód

3)  Pokud se Vám nedaří naskenovat QR kód, stáhněte si 

   na App store aplikaci: Fitpro APP

Párování náramku k mobilnímu telefonu 
1)Zapněte Bluetooth na Vašem mobilním telefonu  

2)Otevřete aplikaci 

3)Potvrďte všechny žádosti o přístupy aplikace  

4)Po otevření aplikace klikněte na „Nastavit“ 

5)Následně zvolte „Spojte zařízení“ 

6)Zapněte Bluetooth a spojte zařízení v aplikaci 

7)Pokud máte náramek spárovaný, bude se Vám 

  shodovat čas náramku a telefonu 

8)Pro správné měření je nutné nastavit (pohlaví, 

  datum narození, váhu, výšku) kliknutím v aplikaci na „

  Moje“ 

Sestavení náramku

Tělo náramku

Silikonový náramek

2)  Krokoměr - Zaznamenává ušlé a uběhnuté vzdálenosti
3)  Měření vzdálenosti – vzdálenost je měřena na základě 

     počtu kroků
4)  Kalorie - Spálené kalorie jsou měřeny na základě 

     množství kroků a Vašich preferenci, jako váha, výška atd…
5)  Srdeční frekvence - Zaznamenává srdeční tep
6)  Běžecký mód – při funkci lze zaznamenávat spálené 
      kalorie, kroky, a délku běhu
7)  Skákání přes švihadlo
8)  Sed-lehy

9)  Spánkový mód: Zaznamenává kvalitu Vašeho spánku 
      Informace se ukládají do aplikace v telefonu. Když jdete 
      spát, náramek se automaticky přepne do spánkového 
      módu

10)  Alarm: Budík (lze nastavit v aplikaci Fit Pro)
11)  Volání: Při příchozím volání Vás náramek upozorní

12)  SMS a další notifikace: Při příchozí SMS zprávě, nebo 
    jiné notifikaci Vás náramek upozorní

13)  Dlouhé sezení: Pokud dlouho sedíte, náramek Vám 
    připomene, že je čas na protažení

14)  Nabíjení
    Náramek vyndejte ze silikonového těla a připojte do 
    počítače nebo do klasické USB nabíječky

1)  Čas: po synchronizaci s telefonem dojde k zobrazení času
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Ovládání náramku
1)  Zapnutí náramku – podržte dotykové tlačítko po dobu 3 vteřin

2)  Pokud chcete přepínat mezi jednotlivými funkcemi 

      stiskněte dotykové tlačítko ve spodní části náramku

3)  Pokud si přejete vstoupit do jednotlivých funkcí přidržte 

     dotykové tlačítko po dobu cca.

      2 vteřin

Funkce v aplikaci
1)  Nastavení upozornění 
      a) Příchozí hovor – náramek Vás upozorní při příchozím 
          hovoru
      b) Ostatní – náramek Vás upozornění při příchozích 
          zprávách a notifikacích
      c) Vibrace
2)  Zatřesením vyfotografovat – otevře se Vám fotoaparát v 
     telefonu, zatřesením náramku pořídíte fotografii
3)  Smart budík – můžete nastavit až osm budíků, nastavit 
      lze jejich opakování ve Vámi určených dnech
4)  Vyhledat zařízení – náramek začne zvonit
5)  Funkce 
      a) Nečinnost – po určitou dobu (60, 90 nebo 120 minut) 
           Vás  náramek při hovorech a zprávách neupozorní
      b) Zvednutím zápěstí zobrazit info
6)  Profil – nastavení pohlaví, věku, výšky, váhy, cíl činnosti, 
      cíl spánku

Časté dotazy 
1)  Pokud Vám aplikace náramek nevyhledává, zkontrolujte 
     viditelnost bluetooth na Vašem telefonu 
2)  Pokud se Vám náramek odpojuje při zavření aplikace, 
     přesuňte ji do Chráněných aplikací a povolte spuštění na 
     pozadí 
3)  Pokud Vám nefungují notifikace, ve Vašem telefonu povolte 
     pro tuto aplikaci přístup k oznámením 

Bezpečnostní pokyny
1)  Neprovádějte designové, ani technické úpravy výrobku 
2)  Výrobek nevystavujte vyšším teplotám než 45°C, nechoďte s 
      ním do sauny, nechávejte po delší dobu na přímém slunečním 
      světle nebo na jiném místě kde by se mohl výrazněji zahřát. 
3)  Nenechávejte v blízkosti lékařských či zdravotnických zařízení 
     (např. kardiostimulátoru) před konzultací s lékařem 
4)  Nedovolte dětem nebo domácím zvířatům, aby si s výrobkem 
      hráli 
5)  Výrobek nenabíjejte bez dozoru 
6)  Baterii mechanicky nezatěžujte, ani nezkratujte 
7)  Pád i z malé výšky může mít za následek rozbití výrobku 
8)  Produkt neotvírejte 
9)  Pokud se baterie přehřeje, okamžitě ukončete proces nabíjení 

10)  Náramky Tblitz Active Band jsou certifikovány jako voděodolné 
      do IP65. To znamená, že jsou odolné vůči kapající vodě (déšť, 
      nebo vlhkost) Produkt není vhodný do sprchy, nebo k přímému 
      ponoření do vody.  

user's manual

Tblitz Active Band

Device connection
For the first time, you need to connect to the APP for 

calibration. After the connection is successful, the bracelet 
will automatically synchronize the time

Wear it properly
The wristband is best worn after the ulnar styloid Adjust the 
size of the wrist according to the adjustment hole; 

Buckle belt buckle.

The sensor should be close to the skin to avoid moving.

Charge the bracelet
For the first time, make sure that the battery is in normal 

power. If the power is not turned on normally, please 
connect the charger to charge the device, and the bracelet 
will automatically turn on.

Install the bracelet app on your phone
Scan the QR code or go to the App Store, app download 
and install the app

A n d r o i d / I O S

System Requirements: Android 5.0 or above; 
iOS9.0 or above;Support for Bluetooth 4.0.

Open the phone app →click to start scanning →  click on the device 
connection 

After the pairing is successful, the APP will automatically save the 
Bluetooth address of the bracelet, and when the APP is opened or 

running in the background, it will automatically search and connect 
the bracelet; 

Android mobile phone Please ensure that the APP runs in the 
background and the mobile phone system settings are given all 

permissions such as running the background and reading the contact 
information.

Bracelet function description
When the device is turned OFFf, touch and hold the function button for 

more than 3 seconds to turn the device on. 
In the Bluetooth address interface of the bracelet, press and hold the 

2 second wristswitch to turn o.
the phone. Short press will exit the shutdown page.

Bracelet reset device This function will clear all data of the bracelet 
(such as step counting). 

Under the power on state, touch the short press function key to light 

up the screen.

Whether the default clock page of the bracelet, press the short press 

function key to switch to view di.

erent pages, no operation default five-second screen.

Switch to the heart rate three-in-one interface to start the test, heart

rate three-in-one interface 60s timeout automatically o.

screen (heart rate and blood pressure need bracelet hardware support).

Clock interface
After syncing with the phone, the bracelet will automatically 

calibrate the time.； 
Press and hold the standby interface for 2 seconds to switch 

the clock interface of 24/12 hours.
(tracks Step)

Number of steps
Wear the bracelet and record the number of daily movement 

steps to view the current real-time steps.

Distance
The distance of motion is estimated based on the number of 
walking steps.

Calorie
Estimate the calories burned based on the number of walking 

steps

Heart rate, blood pressure, blood oxygen 
three-in-one
After entering the heart rate three-in-one test interface for a 

few seconds, the current heart rate, blood pressure, and blood 

oxygen test results are displayed. This feature requires a 
wristband to support heart rate and blood pressure sensors.

Multi-sport mode

Under this interface, you can record the calories and duration of running.

(Skipping rope mode)
Under this interface, you can record the calories and duration of rope 
skipping.

(Sit-up mode)
Under this interface, you can record the calories and duration of sit-ups.

(Sleep mode)
When you fall asleep, the bracelet will automatically enter the sleep 

monitoring mode；
Automatically detect your deep sleep/shallow sleep/wake up all night 

and calculate your sleep quality； Sleep data is only supported for APP 
viewing.

Note:Wearing a bracelet to sleep will have sleep data and start to detect 
sleep at 10 o'clock in the evening. Sleeping 3/4 hours of sleep data will be 
synchronized to the APP while sleeping.

Information mode
When the bracelet pushes multiple reminder messages, enter 
this interface to view the last 3 message records.

(Personal information)

APP function and settings

Please set your personal information after entering the app. 

Settings → Personal Information, you can set gender - age - height 
- weight 
You can also set your daily goal steps to monitor daily completions

(Application push)
incoming call:

In the connected state, if the call alert function is enabled, when the call 
comes in, the wristband will vibrate and display the name or number of 
the caller.(You need to give APP read address book permission)

SMS notification:

In the connected state, if the SMS reminder function is enabled, the 
bracelet will vibrate when there is a text message.

Other reminders:

In the connected state, if this function is enabled, when there is a 
message such as WeChat, QQ, Facebook, etc., the bracelet will vibrate 
to remind and display the content received by the app.(You can also view 

the last three message records in the ring information menu).(You need 
to give the APP permission to get system notifications. The wristband 
can display 20-40 words).

Other functions:

Turn on vibration to set this function,When there is a call, message or 
other reminder, the bracelet will vibrate. If it is closed, the bracelet will 

only have a screen reminder without shaking to avoid disturbing.

Tips for Android users:
When using the reminder function, you need to set it to allow "FitPro" to 

run in the background; it is recommended to add "FitPro" to the rights 
management and open all permissions.

(Alarm setting)
In the connected state, 8 alarms can be set. After setting, it will be 
synchronized to the bracelet; o ine alarm is supported. After the ffl
synchronization is successful, even if the APP is not connected, the 
bracelet will be reminded according to the set time.

(Looking for a bracelet)
In the connected state, click the “Look for the bracelet” option and the 
bracelet will vibrate.

(Remote photography)
In the connected state, start the photo from the wristband or the APP to 
enter the remote camera interface, shake/turn the wrist/touch the 
bracelet, and automatically take a photo after 3 seconds of counting 

down. Please allow the APP to access the photo album to save the 
self-portrait photo.

(Sedentary reminder)
Set whether to enable the sedentary reminder function, you can set the 
reminder interval, if you sit for a long time in the set time, the bracelet 
will remind.

(Raise your hand to brighten)
Turn this function on. When the wristband is in the state of the screen, 
lift your wrist and turn the screen to yourself to light up the screen.

(Do not disturb mode)
Turn on the Do Not Disturb mode. You can set the Do not disturb time 
period. During the set time period, the bracelet stops receiving 

notification messages to avoid reminding messages.

(Device reset)
Setting this feature reset will erase all data in the bracelet (such as step 
counting)

(Remove device)
Remove device This feature will erase data and remove device

Basic parameters

Equipment type smart wristband Type of battery Lithium polymer

Vibration motor support method of Bluetooth4.0

sensorOperating 

temperatur
-10℃~50℃

Low Power 

Acceleration Sensor

System 

Requirements
iOS9.0 and above/Android 5.0 and above

Precautions
1.Bathing and swimming should not be worn. 

2.Please Connect the bracelet when synchronizing data. 

3.Use the included charging cable to charge. 

4.Do not expose the bracelet to high moisture, high temperature, or very 

  low temperatures for long periods of time 

5.The bracelet appears to crash and restart. Please Check the phone 

  memory information clear and try again, or exit the APP and reopen it.

Component introduction
*Host *Wrist strap *Charging cable *Packing box and instructions

(Running Mode)
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