
Inteligentní náramek M4  
Požadavky na adaptační platformu:  Podpora Androidu 4,2 a novějších  

Podpora iOS 8,0 a vyšší  

Bluetooth BT 4,0  

Příprava před použitím: nejprve se ujistěte, že máte náramek plně nabitý. Pokud jej nelze zapnout, 

vyndejte display ze silikonového náramku a vsuňte ho kontakty do přiložené originální nabíječky až 

uslyšíte cvaknutí. 

Stahování Aplikace: Obecně si můžete stáhnout aplikaci pro Android vyhledáním Finer na trhu s 

aplikacemi nebo naskenovat QR kód z letáku. Verze pro IOS lze stáhnout pomocí QR kódu.  

Použití vazby s telefonem: Stisknutím a podržením dotykového tlačítka náramku zapněte, ujistěte se, 

že je v telefonu povoleno Bluetooth. Otevřete Aplikaci na mobilním telefonu - klikněte na hlavní 

stránce nebo přejděte do rozhraní zařízení a vyhledejte zařízení. Po vyhledání zařízení vyberte 

řetězec MAC, který odpovídá náramku. Poté, co se na náramku zobrazí připomenutí spárování 

požadavku Bluetooth, dlouhým stisknutím dotykového tlačítka se připojte k aplikaci.  

Nastavení: Když je náramek úspěšně připojen, automaticky se synchronizuje datum a čas se 

zařízením. Aplikace může synchronizovat údaje jako jsou: srdeční frekvence, krevní tlak, krok, spánek 

a další data. Dlouhým stisknutím na domovské stránce lze přepnout styl, krátkým stisknutím 

přepnete funkci 

Seznam funkcí: domovská stránka, krok, vzdálenost, kalorie, měření srdeční frekvence, měření 

krevního tlaku, měření kyslíku v krvi, hledání mobilního telefonu, seznam informací, MAC adresa, 

obnovení továrního nastavení, položka vypnutí. 

• Domovská stránka: Zobrazení času, data, baterie a dalších informací 

• Kroky: Spočítá kroky za den, vymaže data v 00:00 ráno, historii kroků si můžete  prohlédnout 

v Aplikaci 

• Vzdálenost: zobrazuje statistiky vzdálenosti vašich denních kroků, vymaže data v 00:00 ráno  

• Kalorie: zobrazuje spotřebu kalorií ve vašich denních krocích, vymaže data v 00:00 ráno  

• Měření srdeční frekvence: když je funkce přepnuta na rozhraní srdeční frekvence, srdeční 

frekvence se měří automaticky. Po dokončení měření se výsledek zobrazí a nahraje do 

aplikace.  

• Měření krevního tlaku: při přepnutí funkce na rozhraní krevního tlaku se krevní tlak měří 

automaticky. Po dokončení měření se výsledek zobrazí a nahraje do aplikace.  

• Měření kyslíku: při přepnutí funkce na rozhraní kyslíku v krvi se automaticky měří kyslík v krvi. 

Po dokončení měření se výsledek zobrazí a nahraje do aplikace. 

• Hledání mobilního telefonu: při připojování k Fine vyhledejte stránku s funkcemi ručního 

vyzvánění a stisknutím a podržením zařízení vytvořte vyzváněcí tón mobilního telefonu.  

• Seznam informací: připomenutí zprávy zaslané aplikací, dlouhým stisknutím na stránce s 

informačními funkcemi zobrazíte obsah odeslané zprávy.  

• Adresa MAC: zobrazuje adresu MAC aktuálního zařízení  

• Obnovení továrních nastavení: resetováním zařízení jsou všechny informace vymazány. 

• Vypnutí: najeďte na rozhraní a stisknutím jej vypnete. Po vypnutí zařízení spusťte stisknutím 

a podržením dotykového tlačítka. 


