
 

 

 

 

Návod fitness náramek M115HR 

 

Postup prvního spuštění náramku. 

1.) Po pořízení náramku je nutné jej nabít na plnou kapacitu baterie. Nabíjení trvá cca 1,5- 2 hodiny. Náramek má 

nabíjecí konektor USB schovaný v těle hodinek. Naleznete po sundání řemínku- pro nabíjení sundejte řemínek 

zatažením. USB konektor má nabíjecí proužky pouze na jedné straně- je tedy nutné po vložení do USB v PC či AC 

adaptéru ověřit, že dojde k rozsvícení červené kontrolky a hodinky se nabíjí. 

 

        USB konektor pro nabíjení 

 

                                                            

2.) Po nabití hodinek je nutné stáhnou aplikaci do Vašeho mobilního telefonu. Hodinky jsou kompatibilní s aplikací 

VeriFitPro. Aplikace je volně ke stažení z Google play a Appstore nebo můžete využít čtečku QR kódu a naskenovat 

Vámi požadovanou verzi z anglického manuálu který je přiložen, či ze zadní strany krabičky hodinek 

3.) Po stažení aplikace si ji otevřete a ujistěte se, že na Vašem mobilním telefonu máte zapnuté Bluetooth. Následně 

aplikace bude vyžadovat několik povolení- pro bezproblémový průběh instalace a užití náramku se všemi jeho 

funkcemi doporučujeme všude udělit souhlas.  Na následující obrazovce přejeďte na poslední stranu a stiskněte 

Použít a je třeba udělit souhlas s obchodními podmínkami aplikace. Následně povolte přístup k poloze Vašeho 

zařízení a dojde k vyhledávání hodinek- hodinky se zobrazují jak M115HR nebo ID115HR a na název klikněte- 

náramek se začne párovat a dole na obrazovce se zobrazí potvrdit propojení na které klikněte a mělo by se 

zobrazit, že se hodinky v pořádku spárovaly. 

4.) Následně se Vám zobrazí možnost zadat Vaše osobní údaje jako je pohlaví, váha věk pro správné měření hodnot. 

5.) Nyní již máte hodinky plně spárovány a je možné je začít plnohodnotně využívat. V aplikaci si můžete nastavit vše 

potřebné a měřit hodnoty či zapínat notifikace zcela dle Vašeho uvážení. 

 

Funkce hodinek dle obrazovky. Mezi funkcemi přejíždíte přejetím prstu po displeji hodinek. Chcete li danou funkci aktivovat 

stiskněte displej na cca 2-3 sekundy. 

1.) Úvodní obrazovka-  Zobrazuje datum a čas   

2.) Funkce měření srdečních funkcí- aktivuje zadní senzor (svítí zelené světlo 

3.) Tréninkový mód 

4.) Krokoměr 

5.) Vzdálenost 

6.) Počet spálených kalorií 

7.) Zaznamenávání Vašich aktivit 

 

Dále je obrazovka 7- budík, a 8 vyhledávání Vašeho telefonu. Tato funkce bude aktivní dle nastavení Vaší aplikace 

v telefonu.Toto oprávnění nastavíte v aplikaci VeriFitPro- na úvodní obrazovce vyberte ze spodního menu Zařízení. A 

následně si povolte požadované.Funkce focení stisknutím displeje hodinek lze také povolit zde, včetně notifikace příchozích 

zpráv a hovorů.Toto nastavení je již individuální a záleží tedy na každém uživateli, které funkce povolí a které ne. 


