Popis aplikace H Band
Aplikace je rozdělena do tří základní oken, mezi kterými jednoduše přepínáte. Pro používání
aplikace není nutné nastavovat přihlašovací údaje, ale lze ji používat i anonymním režimu (no
account login). V tomto případě se ale data neukládají, nemáte jejich historii.

Dashboard
Základní obrazovka
s informacemi o počtu kroků,
době spánku, srdečním tepu,
krevním tlaku. Pro
podrobnější informaci stačí
na daný graf klepnout
prstem.
Hned pod první informací je
možnost přepnout na údaje
z předchozích dnů
(Yesterday; 2 days ago).

Ve spodní části této obrazovky jsou ikony, pomocí kterých
spustíte měření na hodinkách přes aplikaci.

Running
Pokud se s hodinkami
rozhodnete běhat, tato část
aplikace vám pomůže změřit
čas, vzdálenost, rychlost,
tempo a kalorie

Settings
V záložce My device je informace o spárovaných hodinkách,
popř. provedete první spárování. Klepněte na položku Device
not connected a na další obrazovce uvidíte dostupná zařízení
pro spárování. Klepněte na hodinky BL-P2 a zaříjení je
spárováno.
Dalšími položkami v Settings je nastavení cílů – počtu kroků
(Sport goal) a délky spánku (Sleep goal).
o spárování nabízí záložka My device celou řadu dalších
údajů, viz další strana.
Unit setting volí mezi zobrazovaním hodnot (metrické vs.
imperiální)

My device
V Message notification můžete zapnout upozorňování
hodinek na hovory (Phone call) a zprávy Message. Pokud
hodnoty nejsou vybrány, upozorňování nebude fungovat!
V Alarm setting lze nastavit budíky. Sedentary setting je
upozornění na delší dobu neaktivity. Vyberte počáteční a
koncový čas a dobu, po které se vám má v tomto období
upozornit upozornění na chybějící pohyb. Heart rate alarm
zajistí spuštění upozornění, pokud se hodnota srdečního
tepu dostane přes nastavenou hodnotu. Turn the wrist
zajistí, aby se displej hodinek rozsvítil při otočení zápěstí. Pair
device umožňují automatické nahrávání dat do cloudu. BP
private mode slouží pro určení vašeho obvyklého tlaku, aby
hodinky při měření poskytovaly relevantnější informace.
Pokud bude hodnota BP private mode zapnutá a tlak si bude
měřit jiná osoba, hodnoty budou velmi nepřesné. Položka
Switch setting slouží ke kontrole, zda jsou hodinky umístěny
na ruce (Wear test) a zapnutí automatického měření
srdečního tepu (HR automatic monitoring). Take photo umožňuje při zatřesení zápěstí
s hodinkami pořízení fotky mobilem. Reset password slouží k obnovení hesla (pokud jste
přihlášení).

