
 

 

MyDroid 

 

Jak nosit? 

- Ideální je umístění kousek nad zápěstím a zajištění pomocí pásku na místě aby se nemohl 

pohybovat, senzor na spodní straně by se měl ideálně dotýkat kůže 

 

 

 

 

 

Jak nabíjet? 

- Ujistěte se je baterie nabitá před prvním použitím 

- Málo nabitá baterie způsobí vypnutí, následně bude nutné pro použití baterii nabít 

- Jak nabíjet: 

1) Vyjměte jednotku MyDroid z pásku 

 
2) Ujistěte se, že na kontaktech není znečištění či vlhkost 



 

 

3) Napojte jednotku na dodanou nabíječku, jak je zobrazeno na obrázku níže 

 
4) Zapojte USB konektor nabíječky na zdroj nabíjení (ideálně PC, notebook či powerbanka) 

Návod k použití 

- Zapnutí/ vypnutí 

o Pro zapnutí podržte prst po dobu zhruba 3 vteřin na tlačítku – jednotka se zapne o 

čemž vás bude informovat zavibrování a následně zapnutí displeje 

 
 

o Pro vypnutí podržte prst po dobu zhruba 3 vteřin na tlačítku – jednotka zobrazí 

možnost pro vypnutí jak je ukázáno na obrázku níže pomocí tlačítka přepněte na 

možnost OFF a po dobu zhruba 3 vteřin podržte prst na tlačítku – jednotka se vypne 

čemž vás bude informovat zavibrování a následně vypnutí displeje 

 
- Přepínání mezi funkcemi 

o Pomocí tlačítka lze přepínat mezi zobrazením času, datumu, krokoměrem, 

vzdáleností a monitorem tepu 

o Pokud po dobu 5 vteřin neprovedete žádnou operaci displej se vypne, toto nastavení 

se dá upravit v aplikaci po propojení  s telefonem 

o Při zobrazení monitoru tepu se při delším podržením prsu na tlačítku spustí měření 

tepu, vypnutí pak proběhne stejný postupem – při podržení prstu v ostatních 

možnostech nastavení se zobrazí možnost vypnutí zařízení 

 

 

 

 

 



 

 

- Instalace aplikace 

o Aplikaci můžete nainstalovat pomocí naskenování QR kódu níže nebo vyhledání 

aplikace DayDayBand přímo v obchodu 

 
o Požadavky na systém: 

 Adnroid 4.4 nebo vyšší 

 iOS 7 nebo vyšší 

 Podpora bluetooth 4.0 

 

Jak spárovat? 

- Připojení aplikace a prvotní kalibrace zajistí nastavení data a času na zařízení - pokud by tato 

kalibrace neproběhla mohou být uvedené informace o spánku a krocích špatné 

o Zapněte aplikaci a klikněte na ikonku nastavení 

o Přejděte do moje zařízení (iOS) nebo najít zařízení (Android) 

o Táhněte prstem dolů pro vyhledání zařízení 

o Klikněte na propojení 

- Po úspěšném propojení zařízení s telefonem aplikace automaticky uloží bluetooth adresu 

zařízení 

- Zařízení umožňuje uložit až 7 dní do paměti a následné přenesení dat do aplikace – při 

velkém objemu dat je možné že čas pro synchronizaci bude až 2 minuty – po přenesení 

všechna dat se na displeji telefonu zobrazí informace „sync finished“ 

Hlavní obrazovka  aplikace a nastavení 

- Osobní stránka a nastavení osobního cíle 

o Nastavte si Vaše informace – tyto informace lze měnit po přístupu do nastavení 

 Na základě těchto informací je pak počítána vzdálenost spočítaná podle 

kroků – zadáním přesných informací zajistíte přesnější výpočet 

- Notifikace 

o Pokud povolíte zařízení a aplikaci přístup k oznámením lze kromě základních 

notifikací nastavit upozornění na většinu aplikací (Messenger, Skype, aj.) 

o Přednastavené notifikace 

 Příchozí volání – zobrazení jména nebo čísla volajícího + zavibrování 

 SMS zpráva – zobrazení jména nebo čísla odesílatele + zavibrování 

 QQ – zavibrování + upozornění 

 WeChat - zavibrování + upozornění 



 

 

 Alarm (budík) – možnost nastavení až 3 alarmů které vás upozorní pomocí 

vibrace 

 Sedentary – možnost nastavení upozornění na dlouhé sezení (v kanceláři, při 

práci) defaultně je nastaveno 60 minut 

o Doporučení pro Android uživatele – povolte běh aplikace na pozadí pro správné 

fungování notifikací 

- Další možnosti 

o Ochrana proti krádeži – při spojení přes bluetooth Vás zařízení upozorní při vzdálení 

telefonu a zařízení od sebe 

o Najdi MyDroid – pokud je zařízení propojeno s telefonem pomocí vibrace Vám jej 

pomůže najít 

o Vyfocení – zatřepání rukou může sloužit jako spoušť fotoaparátu – spoušť s 3 

vteřinovou prodlevou 

o Upgrade firmwaru – zjištění aktuální verze, upgrade 

o Factory reset – resetování do továrního nastavení 

 

 

Popis zobrazení na MyDroid 

- Zobrazení času 

o Pokud je symbol bluetooth jako na obrázku níže je zařízení odpojeno od telefonu 

 
o Pokud je bluetooth jako na obrázku níže je zařízení připojeno k telefonu 

 

 

- Krokoměr 

o Nošením MyDroid zaznamenává kroky každý den s možností zjištění záznamů 

 



 

 

- Měření vzdálenosti 

o MyDroid vypočítá celkovou ušlou vzdálenost na základě počtu kroků a výšky 

zadané v aplikaci 

 
- Monitor tepu 

o Pro správné měření musí být senzor přímo na kůži, zabraňte externím zdrojům 

světla ve zkreslení měření. 

o Pro správné měření musí být senzor čistý aby nedošlo ke zkreslení 

 
- Monitor spánku 

o Při spánku stačí MyDroid monitoruje spánek, jeho délku a kvalitu. Tyto hodnoty 

lze po spuštění aplikace zobrazit. 

Bezpečnostní poučení 

1) Nenoste MyDroid do sprchy nebo při plavání 

2) Slouží pouze pro informování, nemůže nikdy nahradit zdravotní pomůcky pro měření 

3) Pro propojení prosíme synchronizujte data 

4) Používejte pouze dodané napájecí kabely a nabíječky 

5) Nevystavujte zařízení extrémním výkyvům jako je tlak či vysoké a nízké teploty 

6) Pokud MyDroid nefunguje správně, zkuste nejprve restartovat zařízení, následně telefon a v 

případě nutnosti obnovte tovární nastavení 


