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Použití 

Smart fitness tracker je domácí fitness pomůcka a neslouží jako náhrada lékařské péče nebo pomoc 
lékaře. Zařízení nepoužívejte pro diagnózu nemocí nebo zdravotních problémů. Tento produkt není 
lékařskou pomůckou.  

 

Vlastnosti 

• Sledování tepové frekvence / krevního tlaku 

• Pedometr (kroky, vzdálenost, kalorie) 

• Monitoring spánku 

• Upozornění nečinnosti / budík 

• Upozornění na hovory  

• Upozornění na zprávy 

• Program pro nalezení telefonu 

• Rozsvícení displeje při pohybu zápěstí 

• Sledování tepové frekvence v reálném čase 

Specifikace 

• Rozměry: 253 x 22 x 11,68 mm 

• Hmotnost: 24 g 

• Displej: 0,96“ IPS 

• Rozlišení: 160 x 80 dpi 

• CPU: Nordic nRF52832 

• Baterie: 80 mAh 

• Pohotovostní režim: 7-10 dní 

• V provozu: 4-7 dní 

• Voděodolnost: IPX4 

• Materiál těla: ABS + PC 

• Materiál pásku: TPU 

• Kompatibilita: iOS 9,0+, Android 4,4+  
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Stažení aplikace 

Metoda 1 

Vyhledejte WearHealth aplikaci v App storu nebo na Google play.  

Metoda 2 

Oskenujte QR kódy.  

 

 

Android 

 

iOS 

Login: Po stažení se musíte přihlásit se do aplikace.  

Binding tracker: Spusťte aplikaci a vyberte „Mine“. Poté spárujte váš náramek.  

Použití 

Před použitím plně dobijte hodinky.  

Zapnutí 

Podržte dotykové tlačítko po dobu 3 sekund.  

Náramek se automaticky zapne během dobíjení.  

Vypnutí 

Stiskněte dotykové tlačítko a vyberte napájení (power). Dlouze podržte pro vstup do sub-menu, 
vyberte „Yes“ a poté dlouze stiskněte dotykové tlačítko.  

   

Dlouze stiskněte dotykové 
tlačítko pro vstup 

Vyberte „Yes“ a dlouze 
stiskněte dotykové tlačítko pro 
vypnutí.  
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Funkce 

Stisknutím tlačítka přepínáte informace 

 

 

Další funkce 
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Poznámka: Více funkcí může být zapnuto v aplikaci.  

Obsah balení:  

• 1x Smart fitness tracker 

• 1x Dobíjecí kabel 

• 1x Manuál 

Varování 

• Produkt nenamáčejte a neponořujte do vody.  

• V případě pádu se produkt může poškodit nebo poškrábat. 

• Produkt neopravujte sami.  

• Držte mimo dosah ohně a vysokých teplot.  

• Produkt umývejte pouze měkkým hadříkem. Nepoužívejte žádné čistící prostředky vč. Mýdla.  
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FAQ 

1. Tracker nelze najít při párování.  

Ujistěte se, že máte zapnutý Bluetooth na vašem mobilu a je v dosahu max. 0.5 metrů od náramku. 
Po spárovaní je Bluetooth komunikace možná až do vzdálenosti 10 metrů.  

2. Nelze navázat Bluetooth spojení 

Restartuje Bluetooth nebo mobilní telefon.  

3. Tovární nastavení 

Poté co je zařízení spárované s mobilním telefonem, v aplikaci vyberte „Device management“ a poté 
„Reset“ 

4. Firmware aktualizace 

5. Poté co je zařízení spárované s mobilním telefonem, v aplikaci vyberte „Device management“ 
a poté „Firmware update“ 

 

 


