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Děkujeme Vám za zakoupení chytrého náramku. U-Band 107 
Plus HR je náramek se skvělým designem a snadným ovládáním, 
který nejen motivuje k pohybu, ale v přehledné aplikaci ukazuje 
kromě aktivit také kvalitu spánku včetně přehledné historie. 
Kromě velkého displeje ovládaného pouhým dotykem a 
jednoduchým nabíjením přímo v USB portu počítače oceníte 
mnoho dalších funkcí jako je upozornění na příchozí hovor, 
textovou zprávu nebo informace ze sociálních sítí jako je 
Facebook, Twitter, WhatsApp apod.

Měření tepové frekvence 24 hodin
U-Band 107 Plus HR měří v malých intervalech 24 hodin denně 
tepovou frekvenci díky fotoelektrickému senzoru v kombinaci s 
propracovaným a přesný algoritmem a  poskytuje tak přesné 
údaje o kontinuální tepové frekvenci, abyste měli informace o 
rozsahu tepové frekvence během dne a během cvičení.

Měření pohybových aktivit během dne
Ať jste kdekoli, vestavěný senzor zaznamenává kroky, 
vzdálenost, čas aktivit a spálené kalorie. Pokud si nastavíte 
funkci upozornění na dlouhé sezení, náramek vás na to včas 
upozorní svými vibracemi.

Jednorázová aktivita
Náramek také nabízí měření časově omezené konkrétní aktivity 
jako je cvičení, běh, badminton, basketbal a další. Po zapnutí 
této funkce začne odpočítávat čas. Po ukončení lze sledovat 
tuto aktivitu v aplikaci na telefonu. 

Možnost připojení GPS
Mobilní aplikace nabízí možnost sledovat sportovní aktivitu 

včetně dat s GPS na telefonu včetně mapy s trasou při aktivitě.

Pokyny pro dýchání
Náramek nabízí funkci podpory při dýchání a uvolnění při 
cvičení. Na displeji uvidíte názorně fáze nádechu a výdechu dle 
tepové frekvence.

Ukazatel počasí 
Náramek ukazuje na displeji aktuální počasí a předpověď na dva 
dny.

Automatické měření kvality spánku a buzení
U-Band 107 Plus HR automaticky rozpozná váš stav spánku, 
včetně stupně spánku a doby, po kterou jste byli vzhůru. Po 
synchronizaci dat s mobilní aplikací může uživatel zkontrolovat 
on-line graf ukazující trend spánku, a nastavit tichý alarm, který 
vás tiše probudí do nového dne.

Upozornění na příchozí hovor
Při příchozím hovoru začne U-Band 107 Plus HR tiše vibrovat a 
zobrazí jméno volajícího nebo číslo volajícího, pokud je telefon v 
dosahu náramku (do 10 metrů). Nezmeškáte tak žádný důležitý 
hovor.

Vzdálené fotografování
Uživatel může ovládat chytrý telefon pro pořízené fotky 
stisknutím tlačítka na náramku nebo otočením zápěstí.

Upozornění na ztrátu telefonu
Když překročíte určitou vzdálenost mezi telefonem a 
náramkem, začne náramek vibrovat.

Funkce najdi telefon
Náramek nabízí funkci nalezení telefonu. Stačí přepnout do 
příslušného režimu a telefon začne zvonit nebo vibrovat, takže 
jej snadno naleznete.

Jednoduchá a přehledná aplikace v češtině
Aplikace pro synchronizaci dat s náramkem je velmi přehledná 
a snadno se ovládá. Nabízí veškeré přehledy aktivit během dnů, 
týdnů i měsíců. Uživatel si může nastavit denní cíl počtu kroků a 
spánku, nastavit dobu nečinnosti, po které jej náramek upozorní 
vibrací. Užitečné je i nastavení alarmů na určitou hodinu. 
Nechybí funkce automatického updatu firmwaru náramku. 
Aplikace je kompatibilní s Google-Fit (HealthKit) pro sdílení 
údajů o aktivitách. 

Sdílení snímků na sociálních sítích
Libovolný snímek z aplikace lze jednoduše pouhým kliknutím 
sdílet v mnoha sociálních sítích nebo poslat mailem na 
libovolnou adresu.
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Propojení s telefonem
Použijte aplikaci VeryFitPro na chytrý telefon s operačním 
systémem iOS nebo Android. 
Upozornění – zařízení musí splňovat následující hardwarové a 
systémové požadavky:

iOS 7.1 a vyšší Android 4.4 a vyšší

AndroidiOS

Bluetooth 4.0

Aktivace zařízení
Před prvním použítím doporučujeme náramek dobít. Vytáhněte 
opatrně pásek a pak vyndejte modul z pásku. Připojte modul do 
USB portu nabíječky nebo počítače (5V/0,5A) a nabijte před 
prvním použitím. Doba pro dobití baterie je cca 60 minut.

Stáhněte aplikaci VeryFitPro
Vyhledejte a stáhněte „VeryFitPro“ z Apple Store nebo Google 
Play.
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Bluetooth 4.0

Posunutím nahoru 
nebo dolu 
aktivujete 
obrazovku

Jedním kliknutím 
na obrazovce 
zkontrolujete údaje

Dotykové tlačítko

Jedním kliknutím 
na dotykové 
tlačítko se 
dostanete zpět na 
hlavní menu

Aktivace zařízení
Před prvním použítím doporučujeme náramek dobít. Vytáhněte 
opatrně pásek a pak vyndejte modul z pásku. Připojte modul do 
USB portu nabíječky nebo počítače (5V/0,5A) a nabijte před 
prvním použitím. Doba pro dobití baterie je cca 60 minut.

Dotyková obrazovka
Mezi obrazovkami přepínáte dotykem, displej se po určité době 
automaticky vypne.



U-BAND 
107 Plus HR

/ 7 /

Způsob nošení
Noste náramek vodorovně na zápěstí, stějně jako hodinky.

Měření tepové frekvence
Chcete-li sledovat přesně tepovou frekvenci, noste náramek na 
horní straně zápěstí a při cvičení trochu více utáhněte náramek.
Automatické měření tepové frekvence je standartně nastaveno. 
Manuálně lze nastavení v náramku vypnout.

Baterie
Výdrž baterie cca 7 dnů

Rozhraní

Nabídka funkcí

Průvodce 
dýcháním

Režim sportuHlavní rozhraní

Ovládání 
hudby

PočasíUpozornění 
na zprávu
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Sledování aktivity

Kliknutím přepnete mezi tepovou frekvencí, počtem kroků, 
kalorií, vzdáleností, dobou cvičení

Sledování tepové frekvence

Získávání dat

Aktuální tepová 
frekvence (změna 
každých 0,5s)
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Režim sportů

Klikněte na 
obrazovku pro 
zvolení režimu 
sportů

Kliknutím na obrazovku zobrazíte další informace o probíhající 
aktivitě.
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Kliknutím spustíte pauzu režimu sportu.

Podržením tlačítka po 3s ukončíte 
režim pauzy.

Zobrazení sportovních údajů

Průvodce dýcháním

Klikněte na dotykovou obrazovku pro vstup 
do režimu průvodce dýcháním.

Nádech 5s (na začátku náramek mírně 
zavibruje), zadržte dech 2s (na začátku 
náramek mírně zavibruje), výdech  a opět 
nádech 5s. 

Obrazovka je stále zapnutá a cyklus dýchání 
se opakuje 5 krát.
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Upozornění na zprávu

Počasí

Kliknutím na obrazovku zkontrolujete zprávy, 
dlouhým stiskem lze vymazat aktuální 
zprávu.

Poznámka: pouze posledních 5 zpráv může 
být zaznamenáno

Kliknutím na obrazovku se lze podívat na 
předpověď počasí na následující dny. 

Náramek zavibruje, pokud neexistuje žádná 
informace o počasí a zároveň nelze vstoupit 
do režimu rozhraní počasí.

Poznámka: Informace o počasí nebudou zobrazeny na 
displeji náramku, je-li režim počasí vypnut v aplikaci 
VeryFitPro. Informace o počasí budou aktualizovány, 
pokud je funkce aktivována v aplikaci a zařízení je 
spárováno s náramkem prostřednictvím Bluetooth. 
Informace o počasí se nezobrazí na zařízení, pokud 
nejsou další nové informace v průběhu 24 hodin v 
aplikaci. Telefon potřebuje internet k získání informací o 
počasí.
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Ovládání hudby

Nabídka funkcí

Klikněte na displej pro spuštění nebo vypnutí 
hudby, náramek lehce zavibruje.

Poznámka: Ovládání hudby se nebude 
zobrazovat na displeji náramku, je-li režim 
ovládání hudby vypnut v aplikaci. Zapněte tuto 
funkci v aplikaci VeryFitPro a spárujte zařízení s 
náramkem prostřednictvím Bluetooth.

Klikněte na displej pro vstup do režimu 
nastavení funkcí

Klikněte na 

Klikněte na 

Klikněte na pro vstup do režimu vzdáleného fotografování. 

Pokud nastavíte v aplikaci tuto funkci na ON, objeví se na 
displeji ikona vzdáleného stisku spouště. Dotykem stisknete 
spoušť na mobilním telefonu.

pro vstup do režimu nerušit.

pro vstup do režimu stopek.

Zprávy nebo volání nebudou přijaty pokud, je režim nerušit 
aktivovaný. Náramek bude vibrovat jenom v případě režimu 
upozornění na ztrátu telefonu.
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Klikněte na displej pro spuštění nebo vypnutí 
hudby, náramek lehce zavibruje.

Poznámka: Ovládání hudby se nebude 
zobrazovat na displeji náramku, je-li režim 
ovládání hudby vypnut v aplikaci. Zapněte tuto 
funkci v aplikaci VeryFitPro a spárujte zařízení s 
náramkem prostřednictvím Bluetooth.

Klikněte na 

Klikněte na 

Klikněte na 

Klikněte na 

Klikněte na 

Klikněte na 

Klikněte na 

Klikněte na 

pro vstup do režimu zobrazení.

Posunutím nahoru nebo dolů  si můžete zvolit mezi 5 schématy 
zobrazení. Výběr schématu potvrdíte kliknutím na displej.

k prohlížení záznamů na časové ose. 

Kategorie záznamů jsou následující: 
Měření spánku - hluboký spánek, lehký spánek, vzhůru.
Sport - chůze, běh, bězecký pás, jízda na kole, fitness, 
basketbal a badminton.

k nastavení Bluetooth připojení.

pro aktivaci displeje při pohybu zápěstím.

pro nastavení alarmu.

k nastavení měření tepové frekvence.

k nastavení vypnutí zařízení.

k nastavení jazyka, jednotek, času a datumu.
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Posunutím nahoru nebo dolů  si můžete zvolit mezi 5 schématy 
zobrazení. Výběr schématu potvrdíte kliknutím na displej.

Jak najít zařízení pro spárování?

1. Ujistěte se, že Bluetooth je zapnuto a telefon podporuje 
operační systém Android 4.4 a vyšší nebo iOS 7.0 a vyšší.

2. Ujistěte se, že vzdálenost mezi telefonem a náramkem při 
spárování je v rozmezí 0,5 metru. Po dokončení spárování 
probíhá komunikace přes Bluetooth až na vzdálenost 10 metrů.
 
3. Ujistěte se, že náramek při spárování nemá nízký stav baterie.

Nepodařilo se spárovat zařízení prostřednictvím Bluetooth?

1. Restartujte mobilní telefon nebo restartujte Bluetooth. 

Jak obnovit tovární nastavení?

Ujistěte se, že je zařízení připojeno prostřednictvím Bluetooth k 
telefonu. V aplikaci klikněte na zařízení > více > restart zařízení.

Technická podpora
Infolinka : 800 118 629
Email: support@umax.cz

Servisní středisko: 
ConQuest entertainment a. s  
Hloubětínská 11
198 00 Praha 9
+420 284 000 111
Provozní doba: 
po-čt 9:00 – 17:00
pá 9:00 – 16:00


