
SMART Health Wristband H8 český návod 
Průvodce rychlým startem Stáhnout WearHealth Potítko vyžaduje podporu aplikace pro 
připojení k mobilu. Před stažením aplikace se obraťte na požadované podmínky hardwarové 
platformy mobilního systému. Metoda vyhledávání: skenování QR kódu ke stažení OS App 
Google Play Android App 2. Aktivace a nabíjení náramku Při prvním použití náramku nabijte pro 
aktivaci. 
Nastavení oznámení: Po připojení pomocí náramku najděte [Wristband Management] na 
rozhraní [Me]. Když Android Mobile vstoupí do [Wristband Management] poprvé, bude to výzva 
k otevření oznámení o čtení oprávnění. Po výběru možnosti OK otevřete přepínač na 
vyskakovací stránce oprávnění k oznámení. Systém iOS se připojuje pomocí náramku, 
automaticky se zobrazí žádost o párování. Prosím, povolte párování, jinak se na zápěstí 
neobjeví oznámení, které je znázorněno na obrázku: Obrazovka HB Onened Rozjasnění 
zvednutím / otočením zápěstí V [Wristband Management] zapněte nebo vypněte zesvětlenou 
obrazovku zvednutím / otočením zápěstí. Rozjasníte obrazovku zvednutím zápěstí: náramek se 
pohybuje normálně, při pohledu ze svislé polohy je úhel natočení 30-85 ° a obrazovka se 
automaticky rozjasní. 
1 Proč nelze při párování detekovat náramek? Potvrďte prosím, že Bluetooth vašeho mobilu je 
zapnutý a mobilní patří k párování "v rozsahu podpory". Zajistěte, aby vzdálenost mezi 
náramkem a mobilním telefonem byla do 0,5 m. Po párování je komunikační dosah Bluetooth 
vzdálený do 10m. Zkontrolujte prosím sílu náramku. Pokud problém po nabíjení stále není 
vyřešen, kontaktujte nás. 2. Proč Bluetooth nelze občas připojit? Pokud se služba Bluetooth 
některých mobilních telefonů restartuje nebo se stane abnormální, dojde k této situaci. Pro 
normální připojení restartujte Bluetooth nebo mobilní zařízení. 3. Jak obnovit tovární nastavení 
Po připojení náramku s mobilním telefonem zadejte v aplikaci APP položku „Me-Wrist band 
Management“ a vyberte „Restore Factory Setting 4. Jak aktualizovat firmware náramku Po 
připojení náramku k mobilu zadejte Me-Wristband Management "v APPto vyberte Upgrade 
firmware. 
Informační stisk IT náramek podporuje informace stiskem a zobrazením Skype / Whatsapp / 
Facebook / WeChat / QQ / SMS, atd. Po přijetí zprávy na zápěstí, dlouze stiskněte po dobu 3 s 
pro návrat do hlavního rozhraní. Kalibrace měření Při prvním měření měřicí pásky je 
požadována kalibrace měřidla. Chcete-li zachovat přesnější údaje o měřeních, proveďte 
přesnou kalibraci a zadejte přesnou hodnotu původního krevního tlaku.  
Funkce Srdeční frekvence Krevní tlak Spánek Stopky Sportovní režim Budík Zpráva Měření 
jedním tlačítkem Počasí Pořizování snímků Spánek. 
Začněte používat Klávesová funkce Jedno kliknutí: funkce přepnutí Dlouhé stisknutí aktivace, 
přepnutí modelu Po úspěšném navázání mobilu budou vaše pohyby a spánek zaznamenány a 
analyzovány s provozními pokyny. Při prvním použití zápěstí zajistěte dostatečný výkon. Pokud 
se nerozběhnete pod nízkou batteny, zcela nabijte náramek a po nabití začne automaticky. .ON 
/ OFF přepínač na OFF stránku, jak je znázorněno na obrázku Pawnr Of Power Off Wristband 
No. Číslo verze firmwaru 00.00 -Last čtyři číslice Bluetooth ON dlouze stiskněte dotykovou 
obrazovku náramku pro spuštění OFF přepněte na OFF stránku, jak je zobrazeno na obrázku. 
Dlouhým stisknutím tlačítka vypnete. 


