
                                                                       Chytré hodinky AK15 

1. Popis vzhledu 

Funkce bočního tlačítka: krátký stisk (návrat do hlavního rozhraní, jasná obrazovka / mimo 

obrazovku): dlouhý stisk 3S zapnuto / vypnuto. 

Oblast dotykového tlačítka 

2. Zapněte / vypněte 

Zapnout: Ve stavu vypnuto stiskněte na 3 sekundy dotykové tlačítko pro zapnutí / Dlouhým 

stisknutím postranního tlačítka 3S spusťte systém a přejděte do hlavního rozhraní. Při prvním 

použití se ujistěte, že je dostatečně nabitá. Pokud ji nelze zapnout kvůli vybité baterii, nejprve ji 

nabijte pro další operace. Nabíjejte prosím správně (viz níže) 

Vypnout: V hlavním rozhraní přejděte na vypínací rozhraní a stisknutím dotykového tlačítka na 3 

sekundy jej vypněte / Dlouhým stisknutím bočního tlačítka 3S vypněte. 

3. Stáhněte a nainstalujte aplikaci „H Band“. 

1) Stáhněte a nainstalujte jej naskenováním QR kódu na správném obrázku. 

2) Systémy Android: Vyhledejte „H Band“ na aplikačních trzích, jako je Google Play, a stáhněte si 

ho a nainstalujte: Systémy IOS: Vyhledejte „H Band“ v App Store a stáhněte a nainstalujte. 

3. Registrace a přihlášení aplikace. 

Po spuštění „H Band“ přejděte do rozhraní registrace / přihlášení: přihlaste se do aplikace 

prostřednictvím e-mailu nebo mobilního čísla a nastavte heslo, nebo se uživatelé mohou 

přihlásit bez účtu. (Vyplňte osobní údaje podle pokynů po přihlášení. 

4. Připojení náramku, aktualizace firmwaru. 

Při připojování náramku pomocí „H Band“ nejprve povolte Bluetooth vašeho mobilního 

telefonu: spusťte „H Band“ a přihlaste se: poté klikněte na „Nastavení“ - „Moje zařízení“ - 

zvolte „AK15“ a připojte jej. (Vyberte připojení se čtyřmi koncovými číslicemi stejnými jako 

adresa Bluetooth náramku.) Po připojení náramku pomocí „H Band“ klikněte na „Nastavení“ - 

„Moje zařízení“ - „Aktualizace firmwaru“ a náramek upgradujte přímo.5. Functional Modes 

Klepnutím na dotykové tlačítko lze rychle přepínat různé funkční režimy. Posloupnost 

kontrolních funkcí je následující: 

Hlavní rozhraní :( Hlavní rozhraní dlouze stiskněte 3 sekundy, aby se zobrazilo rozhraní pro výběr 

číselníku - jednobodový posuvný spínač - dlouhým stiskem po dobu 3 sekund) datum, čas, 

týden, baterie, stav modrých zubů, čísla kroků, kalorie. 



Rozhraní pro počítání kroků 

Spací rozhraní 

Rozhraní srdeční frekvence 

Rozhraní krevního tlaku 

Automaticky měří krevní tlak a srdeční frekvenci na rozhraní krevního tlaku nebo srdeční 

frekvence, ikona pro testování bliká. Doba trvání testu srdeční frekvence je 60 sekund a doba 

trvání krevního tlaku je 70 sekund, bez ohledu na to, zda jsou změřena či nikoli jakákoli data. 

(Údaje jsou pouze informativní a nikoli pro lékařské použití) 

Rozhraní provozního režimu 

Stisknutím rozhraní provozního režimu po dobu 3 sekund přejdete do sportovního režimu. 

Sportovní režim má tři rozhraní, jmenovitě hlavní rozhraní sportovního režimu, rozhraní pauzy 

(úvodní rozhraní se objeví po pozastavení) a výstupní rozhraní. Pokud sportovní režim nebude 

fungovat po dobu 3 sekund, automaticky se vrátí do hlavního rozhraní. Obrazovka zhasne po 

zobrazení na 1 sekundu. Po aktivaci kliknutím nebo otočením zápěstí přejde do hlavního 

rozhraní sportovního režimu. 

Hlavní rozhraní sportovního režimu 

Hlavní rozhraní sportovního režimu zaznamenává délku cvičení, srdeční frekvenci, kalorie a 

kroky 

Stisknutím 3 sekund pozastavíte sportovní režim, stisknutím 3 sekund spustíte sportovní režim, 

stisknutím 3 sekund ukončíte sportovní režim. 

Zprávy 

Informační rozhraní dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund vstoupíte do informačního 

zobrazení, klepnutím na dotykové tlačítko můžete rychle přepínat mezi jednotlivými funkčními 

režimy, dlouhým stisknutím po dobu 3 sekund vstoupíte do / ukončíte. Vraťte dlouhé stisknuté 

tlačítko po dobu 3 sekund pro zobrazení informací o výstupu 

Více: Rozhraní po dobu 3 sekund pro zadání dalších funkcí, klepněte na dotykové tlačítko, 

můžete rychle přepínat mezi jednotlivými funkčními režimy, dlouhým stisknutím po dobu 3 

sekund vstoupíte do funkce / ukončíte funkci, návratem k dlouhému stisknutí po dobu 3 sekund 

opustíte další. 

Vzdálené fotografování 



V aplikaci přejděte do části „Moje zařízení“, klikněte na funkci „fotografování“: mobilní telefon 

přejde přímo do fotografovacího režimu a na náramku se objeví uživatelské rozhraní pro 

fotografování: potřásejte náramkem, mobil bude automaticky pořizovat snímky. 

Ovládání hovorů 

V případě příchozího hovoru klepnutím na dotykové tlačítko ztlumíte příchozí hovor na 

mobilním telefonu: V případě příchozího hovoru stiskněte na 3 sekundy dotykové tlačítko pro 

odmítnutí příchozího hovoru. 

Nastavení ženské funkce: 

Po připojení náramku s aplikací přejděte na „Dashboard“ - „Female“ - nastavení ikon v pravém 

horním rohu 

Poznámka: 

1. Podrobnější analýzu a protokolování dat si můžete prohlédnout v klientovi 

2. Pomocí dotykového tlačítka: Jedním klepnutím na oblast dotyku pod hlavní obrazovkou 

probudíte zařízení a přepnete na jiné funkční stránky. Dlouhým stisknutím oblasti dotykem 

zadejte další potřebné funkce. 

3. Použití Quick View: Pomocí Quick View můžete zkontrolovat čas nebo zprávu z telefonu na 

chytrých náramcích, aniž byste museli klepnout. Stačí otočit zápěstí směrem k sobě a na několik 

sekund se objeví obrazovka času. 

Opatření pro použití 

A. Je zakázáno házet produkt do ohně ze strachu z výbuchu. 

b. V silném statickém prostředí mohou nastat chyby, např. žádné zobrazení nebo neobvyklé 

zobrazení atd. Nepoužívejte jej ve vysokém tlaku nebo v magnetickém prostředí, aby nedošlo k 

elektrostatickému rušení. 

C. Tento produkt je vodotěsný pro studenou vodu až horká voda, což může vést k zamlžení 

čoček. 

d. Životnost baterie pomocí prostředí a použití vzorů změny. 

Zřeknutí se odpovědnosti: 

Varování: produkt není lékařským zařízením. Údaje slouží pouze pro informaci a nikoli pro 

lékařské použití. Všechna práva vyhrazena. A my si vyhrazujeme právo změnit nebo vylepšit 

produkt bez informování. Všechny fotografie zde slouží pouze pro informaci. Specifikace 

podléhají fyzickému produktu. 



Nastavení délky popruhu 

Umístěte popruh do správné polohy a najděte správný směr (kulatý otvor). Otočte vyhazovači 

kolík, odstraňte kloub popruhu a upravte délku na správnou délku, vložte náprstek na místo v 

původním směru. 


