
Fitness náramok SmartBand M4 

 

Požadované platformy 
 

- Android 4.2 a vyššie, iOS 8.0 a viac, Bluetooth BT4.0 + 

 

Príprava pred použitím 
 

Pred prvým použitím sa uistite že náramok je plne nabitý. Ak sa náramok nechce zapnúť, je to preto, 

že nie je nabitý. 

 

Stiahnutie aplikácie pre podporu mobilného telefónu 
 

Aplikáciu stiahnete pod názvom „HryFine“, po prípade „FitPro“ , to platí ako pre iOS tak pre Android. 

 

 

Synchronizácia s mobilným telefónom 
 



- Stlačte a podržte touch tlačidlo na náramku kým sa nezapne, predtým sa však uistite že máte 

na svojom smartphone zapnutú funkciu bluetooth. 

- Otvorte aplikáciu vo svojom telefóne – kliknite na tlačidlo na úvodnej strane, alebo choďte 

do nastavenia bluetooth a náramok vyhľadajte manuálne pod názvom MAC String. 

- Po nájdení náramku vybehne na ňom výzva pre začatie párovania- potvrdíte ho podržaním 

tlačidla a hodinky sa začnú synchronizovať. 

 

 

Používanie náramku 
 

- Po úspešnom spárovaní sa čas a dátum automaticky synchronizuje. Náramok taktiež po 

krátkom nosení rozpozná dáta ako sú tep, kroky, spánok a podobne. Berte do úvahy že tieto 

dáta sú orientačné a nedajú sa porovnávať ani použiť ako náhrada medicínskych zariadení. 

- Dlhšie stlačenie tlačidla na náramku zmenia vizuálny štýl, krátke stlačenie stmavia obrazovku 

a dlhý stlačením a podržaním vypnete náramok. 

 

 

Zoznam funkcií 
 

- ÚVODNÁ STRANA -  zobrazuje čas, dátum, stav batérie a ďalšie informácie. 

 

- KROKY – ráta počet krokov za deň, vynulujú sa vždy o polnoci. Históriu krokov sa dá pozrieť 

v aplikácii telefónu. 

 

- VZDIALENOSŤ – pomocou počtu denných krokov ráta približnú prejdenú vzdialenosť. Taktiež 

sa resetuje každý deň o polnoci. 

 

- KALÓRIE – ráta približné spálené kalórie v závislosti od prejdených krokov. 

 

- MERANIE SRDCOVÉHO TEPU – Ak je zapnutá táto funkcia tak, je automaticky meraný tep. Po 

ukončení merania si viete meranie pozrieť v aplikácii telefónu. 

 

- MERANIE TLAKU KRVI – Ak je zapnutá táto funkcia,  tak je meraný krvný tlak. Po ukončení 

merania si viete pozrieť dáta v aplikácii telefónu. 

 

- MERANIE OKYSLIČENIA KRVI - Ak je zapnutá táto funkcia,  tak je merané okysličenie krvi. Po 

ukončení merania si viete pozrieť dáta v aplikácii telefónu. 

 

- HĽADANIE MOBILNÉHO TELEFÓNU – Ak je spárovaný telefón v dosahu bluetooth, podržaním 

tlačidla pri tejto funkcii začne telefón zvoniť / vibrovať. 

 

- MAC ADRESA – zobrazí Mac adresu náramku. 

 



- RESET TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ – resetuje zariadenie a obnoví všetky základné nastavenia 

náramku. 

 

-  VYPNUTIE – Po stlačení tlačidla sa preruší rozhranie a vypne zariadenie. Pre zapnutie stlačte 

a podržte touch tlačidlo. 


