Inteligentní náramek M5 Pro

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro další možnou potřebu.

OBSAH BALENÍ

1x inteligentní náramek M5 Pro
1x USB vstup
1x uživatelská příručka
1x roční záruka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
-

Název produktu: M5 Smart Band

-

Popis: Smart Band
Výkon: možné opakované dobíjení baterie
Barva: černá
Životnost baterie: 2-3 dny
Pohotovostní doba: 5 dní
Čas dobíjení: 2 hod
Jazik: anglický
Bluetooth: 4.0
Systém: Android 5.0 & více; iOS8 & více
Pracovní teplota: -10°C - 50°C
SIM karta: ne

-

Rozměry displeje: 24mm
Baterie: 80 mAh, lithium-polymerová
Materiál pásku: termoplastická elastika
Materiál těla: PVC
Aplikace: Fitpro
Dovozce: PJU d.o.o

Voděodolnost: ano (náramek nemusíte sundávat při mytí rukou, při plavání, potápění, či
dlouhém sprchování se nedoporučuje)

SPÁROVÁNÍ S TELEFONEM
-

-

V aplikaci Google play (uživatelé Android) resp. App Store (uživatelé IOS) vyhledejte aplikaci
FitPro kterou stáhněte do vašeho telefonu. Můžete také naskenovat QR kód, který se
nachází níze a pomocí něj si aplikaci stáhnout do telefonu.

Otevřete aplikaci FitPro a umožněte přístup do všech požadovaných aplikací a funkcí v
telefonu.

-

V následujícím kroku se registrujte. V levém horním rohu vyberte možnost
»register« a do kolonek uveďte váš email a heslo.

-

Na počáteční stránce vyberte funkci »Set« a spárujte váš inteligentní náramek:

-

Pro zobrazení názvu náramku vyberte»Bind devices to experience more features«, zobrazí se
vám název »LH716(F3:BF)«. Po stlačení názvu náramku se náramek automaticky spáruje s
telefonem, nastaví se čas a datum.

DOBÍJENÍ

-

Při nákupu náramku M5 Pro neobdržíte v balení dobíjecí kabel, náramek se nabíjí přímo
USB vstupem.

-

Před dobíjením odstraňte pásek a vyhledejte konektory pro dobíjení.

-

Stranu s konektorem pak zasuňte do USB vstupu (adaptér nebo počítač). Při dobíjení
náramek zobrazí stav baterie.

-

POZNÁMKA: Někdy se dobíjení nezačne, důvodem je většinou nedostatečné zasunutí
konektorů do USB vstupu

-

Před prvním použitím je nutné výrobek dobíjet alespoň 3 hodiny.

-

Uživatelé Android: Přesvěčte se o správném nastavení aplikace a povolení k přístupu
funkcí telefonu.

HLAVNÍ FUNKCE
-

Základní funkce,
Bluetooth,
Zobrazení času,
Pedometer,
Zprávy a hovory,
Měření tělesné teploty,
Monitoring spánku,
Sportovní funkce,
Fotoaparát,
Funkce v aplikaci.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

-

ZAPNUTÍ: Stiskněte spodní část displeje po dobu 3 vteřin a vyčkejte až hodinky 2x
zavibrují a pak se zapnou.
VYPNUTÍ: V náramku vyhledejte funkci »More«, stlačte dolní část displeje a podržte ho
alespoň 3 sekundy. Zobrazí se vám QR kód, krátkým stisknutím přeskočíte na funkci
»Reset«.

-

Po dobu 3 sekund stlačte dolní část displeje, na dispeji se zobrazí nápis »Power down«.

-

RESETOVÁNÍ: V náramku vyhldejete funkci »More«, stlačte dolní část displeje a
podržte ji 3 sekundy. Zobrazí se vám QR kód, pak stlačte jěště jednou a zobrazí se vám
funkce »Reset«. S touto funkcí smažete všechny údaje z náramku.

-

POZNÁMKA Displej se automaticky vypne po 5 sekundách. Pro zapnutí stlačte dolní část
displeje.

-

Posunutí se na další funkci ovládáte krátkým stiskem dolní části displeje.

-

BLUETOOTH
-

Jednoduše vyhledejte zařízení které chcete spárovat či odpojit.

-

ZOBRAZENÍ ČASU
Po úspěšném spárování s telefonem se zesynchronizuje i čas a datum.

-

Pro změnu zobrazení času stlačte dolní část displeje (12- in 24-hodinové zobrazení času).

PEDOMETER
-

Během nošení můžete mít zapnutou funkci pro měření počtu kroků.

-

Náramek zaznamená počet kroků, vzdálenost a počet spálených kalorií.

-

Funkce také umožňuje měření tepu, krvního tlaku a kyslíku v krvi (3 v 1).

-

Pokud v náramku nastavíte tuto funkci, bude náramek měřit všechny tyto údaje. Náramek
musíte mít po celý čas na zápěstí.

ZPRÁVY A HOVORY
-

V náramku vyhledejete funkci »Message Push«.
Po aktivování této funkce v aplikaci bude náramek po přijětí zpráv nebo hovoru vibrovat.

MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY
-

U měření tělesné tepolty musí být náramek v kontaktu s pokožkou ruky. Přesné údaje se
zobrazí po 15 minutách nošení.

-

Pokud jsou náramek a telefon spárované, můžete tyto údaje sledovat i v aplikace vašeho
zařízení. Přesnost měření závisí také od venkovní teploty, údaje jsou informativního
charakteru

MONITORING SPÁNKU

-

Během spánku náramek začne automaticky monitorovat jeho kvalitu. Monitoruje jak
hluboký tak mělký spánek.
Výsledky měření se vám zobrazí v aplikaci.

-

Začátek měření je nastaven od 22:00.

-

V čase spánku se budou údaje synchronizovat a ukládat v aplikaci.

-

SPORTOVNÍ REŽIMY
V náramku vyhledejte funkci sportovních režimů.
Inteligentní náramek umožňuje tři sportovní režimy:
o běh (zobrazení kaloriía vzdálenosti běhu), o skákání přes

-

švihadlo (zobrazení kalorií a času skákání), o Cviky na
břišní svalstvo (měření kalorií a času).

-

Pokud jste si vybrali sportovní režim, stlačte spodní část displeje a podržte jej po dobu 2
vteřin.

-

Pokud chcete začít s měřením jednotlivého sportu znovu stlačte dolní část displeje a
podržte ho po dobu 3 vteřin.

-

Pro ukončení měření je potřeba opětovné stlačit spodní část displeje po dobu 3 vteřin.

FOTOAPARÁT
-

V náramku vyhledejte funkci »Camera«, v aplikaci stlačte dále »Set«, potom
»Remote Take Photos«. Dlouhým stlačením spodní části displeje pořídíte
fotografie které se pak zobrazí v galerii mobilního telefonu .

-

Po stlačení čidla se zapne odčítání po dobu 3 vteřin a pak bude pořízena fotografie.
- POZNÁMKA: V aplikaci musíte povolit dostupnost do galerie ve vašem telefonu.

FUNKCE V APLIKACI
-

PŘÍJEM UPOZORNĚNÍ:
•

Příchozí hovory: V případě, že máte zapnutou tuto funkci zobrazí se vám příchozí
hovor i s číslem a jménem volajícího. V aplikaci je potřeba umožnit přístup k
vašemu adresáři. »Set« → »Message Push« → »Calls Remind«

•

SMS zprávy: V případě, že máte náramek spárovaný s telefonem, zavibruje při
přijetí sms zprávy. »Set« → »Message Push« → »SMS Remind«

•

Ostatní upozornění: V případě, že je vaše zařízení spárované s náramkem,
budete upozorňováni i na notifikace z jiných zdrojů jako je např. Facebook,
WhatsApp td. Funkce vám také umožňuje prohlédnout si poslední 3 zprávy z
těchto služeb. Displej má kapacit 20-40 slov.

•

Vibrace:Funkci vibrování je možné vypnout. V tomto režimu vám náramek při
příjětí notifiací nezavibrují. »Set« → »Other« → »Vibrate Setting«

-

ALARM: V náramku je vám k dispozici 8 alarmů. Po zapnutí alarmu hodinky 4x zavibrují.
Alarm funguje i po přerušení Bluetooth spojení s telefonem. »Set« → »Alarms« → stlačte
+ vpravo nahoře a nastavte čas a datum

-

VYHLEDEJ ZAŘÍZENÍ: Pokud je váš náramek spojen s hodinkami stlačte možnost
»Find«, náremek zavibruje.

-

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍLIŠ DLOUHÉ SEZENÍ: V případě, že máte zapnutou tuto funkci,
náramek vás upozorní na příliš dlouhé sezení. Upozornění probíhá zavibrováním .
NÁramek vás na dlouhé sezení upozorní každých 45, 60, 75, 90, 105 nebo 120 minut. »Set«

-

POHYBY RUKOU: Nasaďte si hodinky, zvedněte ruku do vzduchu a rychle ji otočte směrem
proti sobě, displej se zapne. »Set« → »Bright screen«

-

NERUŠIT: V případě, že v určitém časovém období nechcete přijímat notifikace o zprávách
nastavíte funkci »Do Not Disturb«. »Set« → »DND mode«

-

RESET ZAŘÍZENÍ: Aktivováním této funkce se náramek zresetuje do původního stavu před
prvním použitím. »Set« → »Reset device«

-

ODSTRANIT ZAŘÍZENÍ: Aktivací této funkce bude odstraněno spárované zařízení. »Set«
→ »Remove«

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
-

Při synchronizaci údajů musí být zařízení spárované.

-

V případě, že se zařízení samovolně vypne, vymažte v telefonu úložiště a spárujte obě
zařízení.

UPOZORNĚNÍ!

-

Náramek nevystavujte přílišným teplotám nebo přímému slunečnímu záření, vlhku nebo
vodě.
Náramek neházejte o zem.
Nenoste náramek při plavání, potápění nebo sprchování.

-

Pokud se na zařízení vyskytnou závady, nepoužívejte jej.

-

