
M5 Smart náramok

Užívateľská príručka



Správne nosenie
Nastavenie veľkosti vďaka nastaviteľnej pracke. Senzor musí byť čo najbližšie k pokožke 
pre správnosť merania.

Nabíjanie
Pre správne prvé spustenie zariadenia sa uistite, že baterka je plne nabitá.

Inštalovanie aplikácie do telefónu
Naskenujte QR kód alebo vyhľadajte aplikáciu pod názvom „Fitpro“.  
Podporované operačné systémy: Android 5.0 a vyššie, iOS 9.0 a vyššie, Bluetooth 4.0.

Spárovanie zariadenia
- Po spárovaní zariadenia s aplikáciou sa automaticky nastaví čas na náramku.
- Zapnite Bluetooth, kliknite „spárovať zariadenie a využiť viac funkcií“. 
 Automaticky vyhľadá najbližší náramok a spáruje ho.
- Po úspešnom spárovaní sa v aplikácii objaví sprievodca. Podľa inštrukcií pripojte   
 WellAudio, bez tohto pripojenia nie je možné prijímať hovory. 
 Následne môžete prijímať hovory, počúvať hudbu. 
- Aplikácia si zapamätá Bluetooth adresu náramku a v prípade straty spojenia 
 prebehne nanovo automaticky.

Hodiny
Po spárovaní sa automaticky nastaví čas. Dvoj sekundové stlačenie pohotovostnej 
stránky umožní zmenu ciferníku.

Kroky
Počet krokov 
Noste náramok počas celého dňa a zaznamenajte tak denný počet krokov.
Vzdialenosť
Prejdená vzdialenosť je odhadovaná na základe počtu krokov.
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Kalórie
Odhadovaný počet spálených kalórií na základe počtu krokov.

Srdcový tep, krvný tlak, kyslík v krvi
Po vstúpení na obrazovku s vyššie uvedenými hodnotami sa automaticky začne 
ich meranie a výsledky sa zobrazia na displeji. 

Cvičenie
Beh
Spálené kalórie a trvanie behu.

Sed-ľah
Spálené kalórie počas sed-ľahov a ich trvanie.

Skákanie cez švihadlo
Spálené kalórie a trvanie skákania cez švihadlo.

Informácie
Zobrazí posledné 3 prijaté správy.

Fungovanie aplikácie a nastavenie
Osobné informácie
Nastavenia > osobné informácie (môžete nastaviť pohlavie, vek, výšku, váhu 
Tiež si viete nastaviť denný cieľ krokov.

SMS upozornenia: 
AK je náramok pripojený, pri príchode SMS správy vibruje.
Ostatné upozornenia:
Tiež dostávate upozornenia zo sociálnych sietí. 
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Tipy pre užívateľov Android: 
Ak využívate funkciu pripomienok, odporúčame nastaviť povolenie v aplikácií, ktorá beží 
v pozadí. 

Budík
Možnosť nastaviť až 8 časov budenia.

Nájdi môj náramok
Pokiaľ je aplikácia pripojená, vyhľadajte funkciu a náramok sa vám ozve zvonením.

Kamera  a vzdialené fotografovanie
Je potrebné spárovanie s aplikáciou. Zapnite kameru a zatraste náramkom pre vytvore-
nie fotografie.

Pripomenutie dlhého sedenia
Ak sedíte príliš dlho náramok vás upozorní. Viete si tiež nastaviť časové intervaly, 
v ktorých majú upozornenia na dĺžku sedenia prichádzať.

Zdvihnutie ruky pre aktiváciu displeja
Zodvihnite ruku s náramkom pre aktiváciu svietenia displeja.

Mód nerušiť
Počas zapnutého módu nerušiť vám nebudú chodiť žiadne upozornenia.

Resetovanie zariadenia
Po vyresetovaní zariadenia budú všetky dáta odstránené.

Odstránenie zariadenia
Odstránenie zariadenia vymaže všetky dáta aj zariadenie.
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Detekcia spánku
Keď zaspíte, náramok automaticky počas spánku zaznamená jeho dĺžku, kvalitu, hĺbku 
aj čas zobudenia. Detaily spánku môžete následne sledovať v aplikácií.

Základné parametre
Typ zariadenia Smart náramok Typ batérie Lýtium polymérová

Synchronizácia Bluetooth 4.0 Znášanlivosť teplôt -10°C až 50°C

Senzor Senzor s nízkym výkonom Operačné systémy Android 5.0 a vyššie, iOS 9.0 a vyššie

Predbežné opatrenia:
1. Nenoste počas kúpania sa a plávania.
2. Používajte iba originál nabíjačku.
3. Nevystavujte náramok vlhkosti ani vysokým a nízkym teplotám po dlhšiu dobu.

Obsah balenia
Náramok, príslušenstvo na nabíjanie, balenie, manuál
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