
Děkujeme, že jste si vybrali naše 
zařízení. Před použitím si pečlivě 
přečtěte uživatelskou příručku. 
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Nainstalujte si novou aplikaci 
VeryFitPro v české verzi pomocí 
QR kódu pro Androit a iOS
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Měření tepové frekvence 24 hodin 

VeryFit ID107+ měří v krátkých 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 mapy a dat s GPS na 
telefonu 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 

VeryFit ID107+ 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. 

Upozorněni na příchozí hovor 

Při příchozím hovoru začne VeryFit ID107+ 
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. 

Upozorněni 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 upozorni 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.

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

Jedním dotekem 
na tlačítko se 
dostanete zpět  na 
hlavní menu

Způsob nošení 

Noste náramek vodorovně na zápěstí, stejně jako 
hodinky. 

Měřeni 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 standardně nastaveno. Manuálně lze 
nastavení v náramku vypnout 

Baterie 
Výdrž baterie cca 7 dnů




