
 

 

C2 General 

 
 

Návod na používání 
inteligentního náramku M3, M4 a M5 

 
Po prvé, požadavky na adaptační platformu: 

Android 4.2 a jeho novější verze podporují iOS 8.0 a výše uvedenou podporu Bluetooth BT4.0 

Po druhé, příprava před použitím: 

Nejprve se ujistěte, že je inteligentní náramek zcela nabitý. Pokud se inteligentní náramek nedá 

zapnout, nejprve inteligentní náramek nabijte. 

Po třetí: Způsob stahování APP: 

Aplikaci pro Android si obvykle můžete stáhnout na trhu aplikací vyhledáním výrazu „HryFine“ 
 

Po čtvrté, použití vazby: 

● Stisknutím a podržením dotykového tlačítka inteligentního náramku zapněte telefon a ujistěte 
se, že váš telefon má povoleno Bluetooth (Android musí zapnout GPS). 

● Otevřete aplikaci „APP“ na svém mobilním telefonu – klepněte na tlačítko na přední straně 
nebo vyhledejte rozhraní zařízení. 

 Po vyhledání zařízení vyberte řetězec MAC, který odpovídá inteligentnímu náramku. 

● Klepněte na MAC adresu náramku a potom klepněte na Připojit. To označuje, že připojení je 

úspěšné. 

Po páté, provoz inteligentního náramku: 

● Náramek po úspěšném připojení automaticky sesynchronizuje datum a čas vašeho telefonu. 
 

● Aplikace APP dokáže synchronizovat údaje o pohybu náramku, jako je srdeční tep, krevní 

tlak, krokoměr, spánek a další údaje. 

● Stisknutím a podržením domovské stránky změníte styl vytáčení a krátkým stisknutím funkci 
náramku. 
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● Seznam funkcí: domovská stránka, krokoměr, měření tepu, tréninkový režim, informace, 
spánek a nastavení. 
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Po šesté, seznam funkcí: 

● Domovská stránka: zobrazení času, data, baterie a dalších informací. 

● Krokoměr: Zobrazuje denní počet kroků, dosažený stav, zdolanou vzdálenost a denní 

kalorie. Data se vymažou v 00:00 ráno a historii kroků můžete zobrazit v APP. 

● Měření srdečního tepu: Když přepnete funkci na rozhraní srdeční frekvence, po dokončení 

měření se automaticky změří srdeční frekvence (krevní tlak, kyslík v krvi) a výsledek se 

zobrazí a zobrazí v APP. 

● Sportovní režim: běh, švihadlo, bříšáky. 
 

● Informace: Na informačním rozhraní můžete vidět odesílání zpráv a zobrazit obsah zprávy. 

 
 

● Detekce spánku: Noste náramek na usínání, náramek zaznamenává délku spánku, hluboký 

spánek, snadný spánek a dobu bdělosti, na stránce APP můžete zobrazit podrobností o 

spánku a nastavit časový rozsahu detekce spánku. 

● Nastavte dlouho pro vstup: 

1. Kamera: musí být připojena k APP. Zapnutím vzdáleného telefonu s fotoaparátem se zapne 
fotoaparát, 

potřesením náramkového telefonu pořídíte snímky a opuštěním vzdáleného telefonu s 
fotoaparátem také opustíte fotoaparát. 

2. Vyhledávání mobilního telefonu: Když je aplikace připojena, vstupte do funkce vyhledávání 
mobilního telefonu a stiskněte ikonu a telefon vydá vyzváněcí tón k připomenutí. 

 
 

3. Bluetooth hudba: Když je připojena aplikace APP, je možné ovládat hudbu v 

telefonu jako pozastavení, přehrávání, předchozí skladba, následující skladba. 

4. Počasí: Zobrazte aktuální teplotu počasí ve stupních synchronizovaně s aplikací APP. 

5. QR kód: Naskenujte QR kód pro stažení APP (můžete zobrazit MAC adresu aktuálního 
zařízení). 

 

6. Obnovit výrobní nastavení: resetujte zařízení náramku, všechny informace o náramku budou 
vymazány. 

7. Vypínací prvek: Pro vypnutí stiskněte a podržte plochu vypnutí, po vypnutí zapněte stisknutím 
a podržením dotykového tlačítka. 

 


