
návod k použití

Děkujeme, že jste si vybrali tyto chytré hodinky. Před 
použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku.

Tato příručka vychází z dostupných informací a její obsah 
může být změněn bez předchozího upozornění. Společnost 
vynaložila veškeré úsilí na to, aby její obsah byl přesný a 
spolehlivý. Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost 
za ztráty nebo škody způsobené opomenutím, nepřesnostmi 
nebo nesouladu v této příručce.

1. Způsob použití
(1) Zapnutí: Když jsou chytré hodinky vypnuté, stisknutím a 
přidržením tlačítka na 3 sekundy se spustí úvodní animace 
a vibrace. Poté se zobrazí hlavní obrazovka hodinek, jak je 
znázorněno na obrázku.

(2) Ovládací tlačítko: Jednodotykové tlačítko přepíná 
rozhraní obrazovky. Pokud má současné rozhraní sub 
rozhraní, stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu 3 
sekund pro vnoření do příslušného dílčího rozhraní.

(3) Vypnutí: Přepněte hodinky do rozhraní pro vypnutí, jak 
je znázorněno na obrázku 1-1-2. Stisknutím a podržením 
dotykového tlačítka na 3 sekundy se chytré hodinky vypnou.

2. Bluetooth spárování / odpárování
Bluetooth párování: Nainstalujte aplikaci “H Band” z Google 
Play (Android), APP Store (Apple), nebo můžete naskenovat 
zde přiložený QR kód. Zapněte na vašem chytrém telefonu 
Bluetooth   spusťte aplikaci “H Band”  připojte zařízení.
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Teď můžete chytré hodinky připojit k mobilní aplikaci a 
nastavit hodinky přímo v aplikaci.
Bluetooth odpárování: Možnost 1: Spusťte aplikaci “H 
band” odpojit moje zařízení

Možnost 2: Vypněte přímo v chytrém telefonu Bluetooth.

3. Nabíjení
Nízká kapacita baterie: při nízkém stavu baterie se na LCD 
chytrých hodinek zobrazí ikona.

Nabíjení: při nabíjení se zobrazí hlavní stránka a na hlavní 
stránce bliká ikona baterie. Při nabíjení není možné 
provádět s hodinkami jiné operace.

4. Nastavení hesla
Uživatelé mohou nastavit heslo podle svých potřeb. Při nas-
tavení hesla musíte zadat nejdříve heslo původní. Počáteční 
heslo je 0000.

Spusťte aplikaci “H band” → Connecting device →  My 
device → reset Password →  Zadejte nové a staré heslo pro 
resetování hesla.

Pokud heslo zapomenete, stisknutím a přidržením tlačítka 
na chytrých hodinkách po dobu 6 vteřin heslo vymažete. 
Uživatelé se mohou k hodinám připojit bez hesla. Když se 
rozhodnete zadat nové heslo, staré heslo je: 0000.

5. Upgrade firmwaru
Pokud je uvolněn nový firmware pro chytré hodinky, budete 
při spouštění aplikace „H band“ vyzváni k aktualizaci 
firmwaru.

6. Obnovení továrního nastavení
Uživatel může vymazat údaje z chytrých hodinek a vrátit 
hodinky do továrního nastavení následujícím způsobem. 
Stačí spustit aplikaci “H Band” →  Connecting device →  
My device →  clear data. Po ukončení operace hodinky 

vymažou všechna data a nastaví všechny funkční přepínače 
na výchozí hodnoty.

Funkce:
A: V režimu sportu mohou hodinky zaznamenávat čas, 
srdeční frekvenci, kalorie a počet kroků v cvičení. V průběhu 
cvičení se můžete rozhodnout záznam pozastavit a pak zase 
spustit.

B: Automatické ukončení: Během pohybu hodinky auto-
maticky určují, zda je uživatel právě v pohybu. Pokud hodin-
ky zjistí, že je splněna aktuální podmínka ukončení, hodinky 
automaticky opustí sportovní režim.

C: Ukládání dat: hodinky ukládají pouze poslední 3 spor-
tovní aktivity.

Sport: Hodinky zobrazují celkový počet kroků, kalorií a 
kilometrů uživatele. Údaje budou vymazány každý den v 0 
hodin.

Srdeční frekvence: Hodinky měří srdeční frekvenci uživatele 
pod rozhraním pro měření tepové frekvence. Po dokončení 
testu se zobrazí výsledek. Pokud po určitou dobu nedojde k 
žádné operaci, obrazovka se automaticky vypne.

Krevní tlak: Hodinky měří krevní tlak uživatele pod tímto 
rozhraním. Údaje o krevním tlaku jsou měřeny po dobu 25 

vteřin a obrazovka se automaticky vypne po 75 vteřinách.

Spánek: Hodinky zobrazují čas spánku uživatele v noci, 
délku spánku a kvalitu spánku.

Sportovní režim: V režimu sportu mohou hodinky zaz-
namenávat čas, srdeční frekvenci, kalorie a počet kroků v 
cvičení. V průběhu cvičení se můžete rozhodnout záznam 
pozastavit a pak zase spustit.

Výrobce a dovozce: IMMAX WPB CZ, s.r.o.
Pohoří 703, 742 85 Vřesina, Czech Republic
www.immax.cz | www.immax.eu



návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali tieto chytré hodinky. Pred 
použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte túto príručku.

Táto príručka vychádza z dostupných informácií a jej obsah 
môže byť zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. 
Spoločnosť vynaložila všetko úsilie na to, aby jej obsah bol 
presný a spoľahlivý. Naša spoločnosť nepreberá žiadnu zo-
dpovednosť za straty alebo škody spôsobené opomenutím, 
nepresnosťami alebo nesúladu v tejto príručke.

1. Spôsob použitia
(1) Zapnutie: Keď sú chytré hodinky vypnuté, stlačením a 
podržaním tlačidla na 3 sekundy sa spustí úvodné animácie 
a vibrácie. Potom sa zobrazí hlavná obrazovka hodiniek, ako 
je znázornené na obrázku.

(2) Ovládacie tlačidlo: Jednodotykové tlačidlo prepína 
rozhranie obrazovky. Pokiaľ má súčasné rozhranie sub 
rozhranie, stlačte a podržte dotykové tlačidlo na 3 sekundy 
pre vnorenia do príslušného čiastkového rozhrania.

(3) Vypnutie: Prepnite hodinky do rozhrania pre vypnutie, 
ako je znázornené na obrázku 1-1-2. Stlačením a podržaním 
dotykového tlačidla na 3 sekundy sa chytré hodinky vypnú.

2. Bluetooth spárovanie / odparovanie
Bluetooth párovanie: Nainštalujte aplikáciu “H Band” z 
Google Play (Android), APP Store (Apple), alebo môžete 
naskenovať tu priložený QR kód. Zapnite na vašom 

smartfóne Bluetooth spustite aplikáciu “H Band” pripojte 
zariadenie.

Teraz môžete chytré hodinky pripojiť k mobilnej aplikácii a 
nastaviť hodinky priamo v aplikácii.
Bluetooth odparovania: Možnosť 1: Spustenie programu “H 
band” odpojiť moje zariadenie

Možnosť 2: Vypnite priamo v smartfóne Bluetooth.

3. Nabíjanie
Nízka kapacita batérie: pri nízkom stave batérie sa na LCD 
chytrých hodiniek zobrazí ikona.

Nabíjanie: pri nabíjaní sa zobrazí hlavná stránka a na hlavnej 
stránke bliká ikona batérie. Pri nabíjaní nie je možné vyko-
návať s hodinkami inej operácie.

4. Nastavenie hesla
Užívatelia môžu nastaviť heslo podľa svojich potrieb. Pri 
nastavení hesla musíte zadať najskôr heslo pôvodné. Počia-
točné heslo je 0000.

Spustite program “H band” →  Connecting device →  My 
device reset →  Password → Zadajte nové a staré heslo pre 
resetovanie hesla.

Ak zabudnete heslo, stlačením a podržaním tlačidla na 
chytrých hodinkách po dobu 6 sekúnd heslo vymažete. 
Používatelia sa môžu k hodinám pripojiť bez hesla. Keď sa 
rozhodnete zadať nové heslo, staré heslo je: 0000.

5. Upgrade firmwaru
Ak je uvoľnený nový firmvér pre chytré hodinky, budete pri 
spúšťaní aplikácie “H band” vyzvaní k aktualizácii firmvéru.

6. Obnovenie továrenského nastavenia
Užívateľ môže vymazať údaje z chytrých hodiniek a vrátiť 
hodinky do továrenského nastavenia nasledujúcim spôs-
obom. Stačí spustiť aplikáciu “H Band” →  Connecting 

device →  My device →  clear dáta. Po ukončení operá-
cie hodinky vymažú všetky dáta a nastaví všetky funkčné 
prepínača na predvolené hodnoty.

funkcie:
A: V režim SPORT Mozu hodinky zaznamenáva čas, srdcová 
frekvenciám, kalórií a počet krokový v cvičení. V Priebeh 
cvičenia sa mozem rozhodnutia záznam pozastaviť a potom 
zase spustiť.

B: Automatické Ukončenie: Počas pohybu hodinky auto-
maticky určujte, alebo je Používateľ práve v pohybe. Ak 
hodinky zistí, že je splnená aktuálna podmienky ukončením, 
hodinky automaticky opustí športový režim.

C: ukladaním dať: hodinky ukladajú iba posledné 3 športové 
aktivity.

Šport: Hodinky zobrazujú celkový počet krokov, kalórií a 
kilometrov užívateľa. Údaje budú vymazané každý deň v 0 
hodín.

Srdcová frekvencia: Hodinky meria srdcovú frekvenciu 
užívateľa pod rozhraním pre meranie tepovej frekvencie. 
Po dokončení testu sa zobrazí výsledok. Pokiaľ po určitú 
dobu nedôjde k žiadnej operácii, obrazovka sa automaticky 
vypne.

Krvný tlak: Hodinky meria krvný tlak užívateľa pod týmto 
rozhraním. Údaje o krvnom tlaku sú merané po dobu 25 
sekúnd a obrazovka sa automaticky vypne po 75 sekundách.

Spánok: Hodinky zobrazujú čas spánku používateľa v noci, 
dĺžku spánku a kvalitu spánku.

Športový režim: V režime športu môžu hodinky zaz-
namenávať čas, srdcovú frekvenciu, kalórie a počet krokov 
v cvičení. V priebehu cvičenia sa môžete rozhodnúť záznam 
pozastaviť a potom zase spustiť.
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