
Fitness náramek B78 – návod 

B78 je dámský fitness náramek sledující srdeční tep, tlak, kroky, kalorie, spánkový 

režim a propojitelný s chytrým telefonem. 

Obsah balení: Hodinky, nabíjecí kabel, upínací mini-lis pro úpravu délky řemínku 

Základní ovládání 

Náramek zapnete dlouhým podržením dotykového kolečka ve spodní části displeje. 

Mezi jednotlivými obrazovkami se přepínáte krátkým podržením dotykového kolečka 

ve spodní části displeje. Volby potvrzujete dlouhým podržením dotykového kolečka 

ve spodní části displeje. Vzhled hlavního displeje lze nastavit na záložce Theme 

Spárování s mobilní aplikací 

 Do svého chytrého telefonu nainstalujte aplikaci Hero Band II (kompatibilní s iOS 9 a 

výš a Android 4.4 a výš) a přihlaste se, popř. si vytvořte účet.  Pokud nemáte již účet 

vytvořen klikněte na registrovat a vyplňte požadovaný email a heslo- NIKDY 

nedávejte Vaše údaje k osobnímu emailu- můžete zvolit jakoukoliv kombinaci emailu 

a hesla- nebude potřebovat ověřit. Tyto údaje slouží jen pro přihlášení do aplikace 

(například test@test.cz heslo: 1234). Po přihlášení dojde, musíte vyplnit údaje o Vás, 

název váha věk atd. pro správné měření údajů a pak dojde  k přesměrování na úvodní 

obrazovku aplikace- nyní bude aplikace vyžadovat několik souhlasů- pro maximální 

funkčnost hodinek doporučujeme vše povolit. Následně ve spodní části klikněte na 

Můj a zvolte druhou možnost Připojit přístroj- dojde k vyhledání náramku a následně 

na název klikněte. Nyní je náramek plně spárován a na náramku došlo k aktualizaci 

data a času. 

Notifikace a další nastavení 

Pro správnou funkci notifikací otevřete v aplikaci Hero Band II záložku „Můj“ a poté 

„Správa zařízení“.  Aplikace bude opět požadovat udělení oprávnění v nastavení 

Vašeho telefonu- povolte a vraťte se zpět do aplikace. Následně si můžete nastavit 

zda-li chcete notifikace příchozích zpráv a hovoru a jiné funkce. Zde můžete vyhledat 

i aktualizaci aplikace a firmware hodinek 

Poznámka: pro správné měření tepu je nutné mít pásek kolem ruky optimálně 

utažený, při měření by se řemínek neměl na zápěstí pohybovat. Naměřené hodnoty 

jsou orientační, nejedná se o medicínské zařízení 

Nabíjení Náramek příloze k přiloženému kabelu správnými póly k náramku tak aby 

přicvaknul- nabíjení je možné přes  jakékoliv USB či AC adaptér, který není součástí 

balení max. 5V- 1A 
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