
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



 
Kompatibilní systémy a požadavky 

 
Android 4.4 nebo vyšší 

 
IOS 8.0 nebo vyšší 

 
 
Příprava 

Před prvním použitím se ujistěte, že jsou hodinky zcela nabité. Pokud hodinky nejdou zapnout z důvodu příliš 
nízkého nabití baterie, nabíjejte je po dobu 2–2,5 hodin. Při nabíjení se na obrazovce hodinek zobrazuje symbol 
nabíjení. 
 

 
 

* Pokud hodinky nepoužíváte, nabijte je vždy jednou za tři měsíce. 
 
 
Jak provést nabití 

Vyjměte hodinky a kabel z krabice. Uchopte nabíjecí klip a přichyťte ho na dva nabíjecí kontakty na zadní straně 
hodinek. Poté zasuňte nabíjecí konektor do zásuvky. Když je baterie zcela nabitá, ukazatel baterie se zobrazuje jako 
plný. 
 
  

Krátkým stisknutím tlačítka na hodinkách 
aktivujete displej. 
Dlouhým stisknutím tlačítka hodinky 
zapnete/vypnete. 

Krátkým klepnutím na senzor / přejetím 
prstem přes senzor (dole uprostřed) zvolíte 
požadovaný režim. Dlouhým stisknutím 
senzoru provedete nastavení/změnu (v 
režimech, kde je to možné). 



 
Jak provést nabití 

 
 

 
 
 
 
Jak hodinky nosit 

1) Noste hodinky na levé ruce 
(doporučeno). 

2) Zajistěte, aby se zadní senzor dotýkal 
kůže. 

3) Upravte pásek tak, aby hodinky 
pohodlně seděly. 

 
Návod k připojení – stažení aplikace 

1) Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci. 
2) Jiná možnost je zadat „DayBand“ do vyhledávání na App Store / Google Play. 
3) Vytvořte si účet v aplikaci DayBand. Zadejte svoji emailovou adresu (na konci nesmějí být žádné mezery) a 

stiskněte „GET“. Poté dostanete email s kódem. Zadejte kód do sekce pro potvrzení identity, aby mohl být ověřen 
váš e-mail. 

 
Poznámka: pokud žádný email nevidíte, podívejte se, jestli není 
ve složce pro spam. Povolte aplikaci přístup k datům telefonu, 
aby mohla správně fungovat (vpravo nahoře), a nastavte si 
účet. 

 
Android pro 
Google Play 

IOS pro 
App Store 

 
  

Senzor 

Levá ruka 



 
Jak propojit hodinky s telefonem 

1) Zapněte Bluetooth telefonu a vyhledejte zařízení. Vyberte zařízení „STORM-SM1“a spárujte je. 
2) Přejděte do sekce „Zařízení“ ve spodní části obrazovky aplikace a v nastavení vyberte položku Přidat zařízení. 

Pro spárování zvolte „STORM-SM1“. 
 
POUŽÍVÁNÍ APLIKACE 

Ve spodní části obrazovky zvolte režim. 
 
DNES 

Zobrazuje kroky, spánek, srdeční tep a krevní tlak. Klepnutím na příslušný režim získáte podrobnější informace. 
 
SPORT 

Zobrazuje cvičení. Klepnutím na ikonu nastavení (v pravém horním rohu) zvolíte cvičení. 
Najednou je možné vybrat pouze 4. Klepněte na Uložit nahoře. Zvolte typ cvičení a klepněte na „Začít cvičit“. 
Klepnutím na tlačítko „Ukončit“ funkci pozastavíte, dlouhým stiskem tlačítka ji ukončíte. 
Klepněte na velký kruh pro „Historii záznamů“. 
 
ZAŘÍZENÍ 

Po klepnutí na Telefon/SMS/aplikace můžete zapnout upozornění / umožnit jejich odesílání do hodinek. 
Po klepnutí na Alarm můžete nastavit alarmy. Poznámka: alarm aplikace je oddělený od alarmu hodinek. 
Po klepnutí na Upozornění na to, že je čas vstát si můžete nastavit upomínky k aktivitě. 
Po klepnutí na Najít zařízení začnou hodinky vibrovat. 
Po klepnutí na Zatřást a vyfotit můžete na telefonu pořídit fotografii tak, že zatřesete hodinkami. 
Po klepnutí na Rozsvítit se hodinky samy od sebe rozsvítí, když zvednete zápěstí. 
Po klepnutí na Časový limit displeje můžete zvolit, za jak dlouho se displej vypne. 
Po klepnutí na Obecné můžete změnit/upravit nastavení telefonu. 
Po klepnutí na ikonu Ozubeného kolečka vpravo nahoře můžete aktualizovat software / resetovat zařízení / odpojit 
hodinky. 
 
PROFIL 

Upravte nastavení profilu podle potřeby. Prohlížejte si týdenní zdravotní zprávy s podrobnými údaji o vašem zdraví. 
 
 
  



 
POUŽÍVÁNÍ HODINEK 

Zapněte hodinky stisknutím tlačítka na hodinkách nebo klepnutím na senzor / přejetím prstu přes senzor (dole 
uprostřed). 
 
Sekvence režimů 

Hlavní časový displej – Kroky – Srdeční tep – Krevní tlak – Kyslík v krvi – Sportovní hlášení –Jiné – 
 
Hlavní časový displej 

Dlouze stiskněte pro volbu hlavního displeje hodinek. 
 
Kroky/Sport 

Ukazuje množství kroků, spálené kalorie a vzdálenost. 
 
Srdeční tep 

Zařízení automaticky měří srdeční tep na základě nastavení zvoleného v zařízení: Obecné – Nastavení srdečního 
tepu nebo Monitorování srdečního tepu. Z aplikace si můžete také změřit srdeční tep manuálně – zvolte Dnes – 
Srdeční tep a vyberte možnost dole. Jiný způsob je zvolit na hodinkách režim Srdeční tep a počkat si na výsledek. 
 
Krevní tlak 

Zařízení automaticky měří krevní tlak a zobrazuje výsledky v aplikaci. 
Jiná možnost je zvolit příslušný režim na hodinkách a počkat si na výsledek nebo zvolit možnost Krevní tlak v nabídce 
Dnes v aplikaci a klepnout na „start“. 
 
Hladina kyslíku v krvi 

Volbou tohoto režimu si můžete změřit hladinu kyslíku v krvi. 
 
Sport 

Vstupte do tohoto režimu dlouhým stisknutím senzoru a klepnutím zvolte požadovaný druh sportu. Dlouze stiskněte 
pro zahájení, poté znovu dlouze stiskněte pro ukončení. Zaznamenávají se spálené kalorie a doba aktivity. 
 
 
  



 
Zpráva 

Dlouze stiskněte, abyste si mohli prohlížet zprávy. 
 
Nastavení / Jiné 

Dlouze stiskněte, abyste se dostali na: najít telefon / jas / vypnutí / resetování / čas / alarm. 
Klepnutím na senzor zvolte požadovaný režim. Dlouhým stisknutím ho nastavte. 
Pro nastavení času a alarmu použijte kombinaci klepnutí na senzor a stisku tlačítka na hodinkách. 
Pro nastavení klepněte na senzor, stiskněte tlačítko pro posunutí vpřed a klepnutím na senzor pak nastavení 
potvrďte nebo zrušte. 
Pro zrušení alarmu zvolte OFF a volbu potvrďte. 
Jiná možnost je krátce stisknout senzor pro nastavení a dlouhým stiskem provést potvrzení/posunutí. 
 
POZNÁMKY: 

Upozornění na zprávu/hovor: Pokud je to nastaveno v aplikaci a jsou povolena push oznámení, hodinky začnou při 
příchodu hovoru nebo zprávy vibrovat. 
 
Monitor spánku: 
Automatické monitorování kvality spánku a analýza dat v aplikaci v nabídce „Dnes“. 
 
Zapnutí/vypnutí: 
Dlouhým stisknutím tlačítka na hodinkách hodinky zapnete/vypnete. Jiná možnost je zvolit „Vypnout“ v nabídce „Jiné“ 
a provést vypnutí dlouhým stisknutím. 
 
Týdenní zdravotní zpráva 
Je dostupná v aplikaci v sekci Profil – Týdenní zdravotní zpráva. 
 
Nastavení povolení 
Přejděte do sekce nastavení povolení telefonu pro aplikace – Profil – nastavení povolení. 
 
Sportovní údaje 
Sportovní údaje z hodinek a aplikace jsou oddělené a nejsou synchronizované. 
Pokud si chcete prohlížet historické záznamy ze sportů jako běh, cyklistika nebo skákání, použijte režim aplikace 
„Sport“ a spusťte cvičení. 
 
  



 
Časté dotazy 

1. Nedaří se mi najít hodinky a připojit se k nim. 
Ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý a že software telefonu je Android 4.4 a vyšší nebo iOS 8.4 a vyšší. 
Pokud se i přesto nemůžete připojit, přejděte do nastavení telefonu a udělte aplikaci DayBand veškerá povolení. 
Aplikace potřebuje povolení, aby na telefonu správně fungovala. Zapněte také určování polohy pomocí GPS. Poté 
telefon restartujte a připojte se znovu. 
Ujistěte se, že jsou hodinky plně nabité. 
 
2. Data aplikace nejsou synchronizována s hodinkami 
Přejeďte prstem dolů, abyste obnovili hlavní rozhraní. Tím provedete manuální synchronizaci dat. 
Automatická synchronizace dat proběhne při prvním spárování. Poté bude automatická synchronizace probíhat 
jednou za hodinu. 
 
3. Obnovil/a jsem aplikaci, ale data se pořád nenačítají 
Resetujte zřízení klepnutím na ikonu nastavení (vpravo nahoře) a stiskem možnosti Resetovat zařízení. Vypněte 
hodinky, opět je zapněte a spárujte je s aplikací znovu. Tím by se měl problém vyřešit. 
 
4. Čas na hodinkách není správný 
Pokud hodinkám dojde baterka, čas po opětovném nabití nemusí být správný. 
Připojte hodinky znovu k telefonu a čas se automaticky synchronizuje. 
Čas a datum na hodinkách nemusejí být správné, pokud jsou hodinky odpojeny od telefonu nebo pokud byly delší 
dobu vypnuté. 
 
5. Čas není ani po nabití a opětovném připojení k telefonu synchronizovaný. 
Přejděte do nastavení telefonu a udělte aplikaci DayBand všechna povolení. Poté přejeďte prstem dolů a obnovte 
rozhraní aplikace. 
 
6. Údaje o cvičení nejsou přesné. 
Data mohou být někdy nepřesná v závislosti na signálu, připojení, vzdálenosti od telefonu nebo typu pohybu. 
 
 
  



 
Specifikace 
 
 

Velikost obrazovky OLED 1,08" TFT 

Verze Bluetooth BT 5.0 

Vodotěsnost IP67 

Materiál silikagel 

Rozměry řemínku 235 mm x 39 mm x 11,5 mm 

Výdrž přibližně 7 dní 

Doba nabíjení 2–2,5 hodiny 

Způsob nabíjení nabíječka s klipem 

Obsah balení hodinky, kabel, návod 
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RoHS 
  

 
Poznámky 
 
1. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně tohoto produktu, obraťte se prosím na prodejce. 

2. Výsledky měření provedených pomocí tohoto přístroje slouží pouze pro vaši informaci, nikoli k lékařským účelům. 
Pokud jde o sebediagnózu a léčbu, řiďte se pokyny a doporučeními svého lékaře a nespoléhejte se na výsledky 
měření z hodinek nebo aplikace. 

3. Tyto hodinky jsou odolné pouze proti neúmyslnému postříkání vodou. Nejsou vhodné pro plavání. Zabraňte 
kontaktu hodinek s vodou, abyste předešli jejich poškození. 
Zabraňte kontaktu hodinek se stříkanci horké vody a s vodní párou. 

4. Vyhrazujeme si právo bez oznámení pozměnit návod nebo rozhraní hodinek a aplikace. Některé funkce se 
mohou lišit v závislosti na různých verzích softwaru – to je normální. 

5. Některé funkce, například upozornění na zprávu nebo identifikace volajícího, možná nebudou kompatibilní s 
některými typy chytrých telefonů – to je normální. 

 


