
ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ SMART TECHNOLOGY X

Комплектація:
- Коробка.
- Зарядний пристрій з металевими накінечниками.
- Інсрукція.
- Гарантія 12 місяців.

Функції годинника:
1. Основний циферблат - показує час, дату, дані шагоміра. Годинник має чотири види

циферблату, для заміни натисніть сенсорну область т\i\а не відпускайте до тих пір, доки
на екрані не з'являються види циферблатів.

2. Тиск - показує дані артеріального тиску. Для запуску натисніть на сенсорну область і
почекайте до 30 секунд. Важливо!!! Годинник не є медичним обладнанням і має
погрішність до 30 %.

3. Пульсомір - годинник автоматично починає замір пульсу, для завершення виміру,
почекайте до 30 секунд. Важливо!!! Годинник не є медичним обладнанням і має
погрішність до 30 %.

4. Режим сну (працює з додатком) - показує якість сну.
5. Спортивний режим - тут будуть такі режими як, біг, ходьба, біг на відкритому воздусі,

біг на біговій стежці, хотьба в залі, пеший похід, степпер, велосипед, велотринажер,
еліпсоід, гребля. В кожному режимі будуть такі дані як, час треніровки, калорії, шаги,
пулс, дистанцію.

6. Шагомір - показує кількість пройдених кроків, витрачених калорій та дистанцію.
7. Call (працює з додатком) - набір номеру для дзвінка. Також при надходженні дзвінка, ви

можете підняти слухавку з годинника, збросити дзвінок, або підняти слухавку з
смартфону.

8. Контакти (працює з додатком) - автоматично синхронізуються з вашим смартфоном. В
додатку потрібно внести контакти з вашої телефонної книги.

9. Notification (працює з додатком) - при надходженні смс або повідомлень на смартфон,
автоматично буде відображатись в годиннику.

10. Будильник.
11. Секундомір.
12. Таймер.
13. Управління плеером смартфону (працює з додатком).
14. Female (працює з додатком) - жіночий календарь.
15. Фото (працює з додатком) - віддалене управління камерою смартфона.
16. Налаштування:

● Яркість єкрану.
● Автоповоріт рукою.
● Автоматичний запуск вимірювання тиску, пульсу, сидячого режиму.
● QR code на додаток.
● Вибір головного циферблату.
● Налаштування повідомлень.
● Про девайс.
● Видалення всіх даних.



Робота з додатком.

Завантажуємо додаток “H Band”, реєструємось або можно пропустити реєстрацію натиснув
“Немає аккаунту”. Далі шукаємо пристрій (обов'язково включіть Bluetooth та геопозицію) і
підключаємо пристрій Z08S спочатку в пошуку Bluetooth, а потім в додатку. Після
підключення, автоматично змінюється мова та час на той, який встановлено в вашому
смартфоні.

Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veepoo.hband&hl=ru&gl=US
IOS:https://apps.apple.com/ru/app/h-band/id1147074917

Обзор додатку:

1. Управління - тут будуть показані дані шагоміра, сну, пульса, тиска, а також розгорнута
інформація щодо даних здоровья.

2. Біг - показує траєкторію бігу в реальному часі, час бігу, кількість шагів, витрачених
калорій.

3. Мої:
● Пристрій:

- Повідомлення - тут ви можете вибрати з яких додатків та соц сітей
хочете отримувати повідомлення.  Важливо!!! Підключіть все, що
потребує додаток.

- Налаштування будильника.
- Налаштування малорухомості (можно виставити часовий інтервал

нагадування про зарядку)
- Критичний пульс (можно виставити дані вашого найвищого для вашого

гарного самопочуття, тиску).
- Поворот зап’ястя.
- Прив’язка пристрою.
- Контакти (тут можно добавити контакти з вашої телефонної книги).
- Режим низької потужності.
- Персональний рівень АТ.
- Час роботи екрану.
- Одиниці вимірювання (автомоніторинг пульсу, тиску і т.і.).
- Зробити фото - фото за допомогою годинника одним рухом руки.
- Скидання паролю.
- Налаштування набору.
- Оновлення прошивки.
- Очистити дані.
- Сбріс.
- Відключити пристрій.

● Центр допомоги.
● Управління повноваженнями (управління батареєю, фоновий процес, блютуз,

інформація про телефон і т.і.).
● Спортивна ціль - ціль шагомеру.
● Сон.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.veepoo.hband&hl=ru&gl=US
https://apps.apple.com/ru/app/h-band/id1147074917


● Переключення одиниць вимірювання.
● О нас.
● WeRun - дає можливість ділитися з друзями своїми досягненнями.
● Вихід.

ВАЖЛИВО!!! Годинник має базову водостійкість, а це значить захист від бризг
та мілкого дощу. Плавати і приймати душ заборонено!!!


