
Smart náramok Q305

Návod na používanie



1. Požiadavky na operačný systém
- Andorid 4.2 a vyššie
- iOS 8.0 a vyššie
- Bluetooth BT4.0

2. Príprava pred použitím
Ako prvé sa uistite či je náramok plne nabitý. 
Ak sa náramok nezapne, musíte ho najprv nabiť.

3. Stiahnutie aplikácie
Vyhľadajte aplikáciu „HryFine“ alebo naskenujte QR kód. 

4. Nadviazanie spojenia
- Stlačte a podržte tlačidlo na náramku. Uistite sa, že Bluetooth na telefóne je aktívny  
 (pokiaľ máte operačný systém Android, je potrebné zapnúť GPS)
- Otvorte aplikáciu v mobilnom telefóne a spárujte zariadenie pomocou Bluetooth.
5. 
- Po spárovaní náramku s mobilným telefónom sa automaticky nastaví čas a dátum.
- Aplikácia synchronizuje dáta z náramku o vašom srdcovom tepe, krvnom tlaku,  
 počtu krokov, spánku...
- Dlhšie kliknutie na domovskú stránku umožní zmenu vzhľadu, krátkym prepínate  
 funkcie náramku.
- Funkcie: domovská obrazovka, počítanie krokov, meranie srdcového tepu, športový  
 mód, informácie, nastavenia, kamera, funkcia „nájdi môj telefón“.

6. Funkcie
- Domovská obrazovka: čas, dátum, stav batérie..
- Počítadlo krokov: počet ušlých krokov na displeji, prejdená vzdialenosť a počet  
 spálených kalórií počas dňa. Počítadlo krokov sa obnovuje o 00:00 a históriu si  
 môžete pozrieť v aplikácií.
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- Meranie srdcového tepu: Prepnite obrazovku na funkciu merania.  
 Meranie (srdcový tep, krvný tlak, obsah kyslíka v krvi! sa automaticky spustí, dáta sa   
 zobrazia na displeji a stiahnu do aplikácie.
- Športový mód: beh, švihadlo, sed-ľah
- Informácie: Sa obrazovke s informáciami sa zobrazujú správy.
- Kamera: Je potrebné spárovanie s aplikáciou. Zapnite kameru a zatraste náramkom   
 pre vytvorenie fotografie.
- Nájsť môj telefón: Pokiaľ je aplikácia pripojená, vyhľadajte funkciu na hodinkách  
 a telefón sa vám ozve zvonením.

Nastavíte dlhým stlačením:
1. Detekcia spánku: Noste náramok počas spánku, zaznamená jeho dĺžku, kvalitu,  
 hĺbku aj čas zobudenia. Detaily spánku môžete následne sledovať v aplikácií.
2. Hudba: Vďaka pripojenej aplikácií môžete hodinkami ovládať prehrávanie hudby.  
 Play, pauza, predchádzajúca a nasledujúca pesnička.
3. Počasie: Displej zobrazuje aktuálne stupne Celzia.
4. Obnovenie pôvodných nastavení:  
 Resetujte náramok a všetky informácie budú vymazané.
5. Zapnutie/vypnutie zariadenia:  
 dlhým stlačením tlačidla vypnutia sa zariadenie vypne/zapne.
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