
Kdo se chce udržovat v kondici a mít přehled o svých pohybových 
aktivitách, může si pořídit náramek, který bude jeho pohyb 
sledovat. Pomocí chytrého telefonu a příslušné aplikace lze 
sledovat vývoj naměřených hodnot. Ivan Heisler

Sportovní náramek

Model Umax U-Band P1 GPS 
je sportovní náramek a navíc 
slouží jako hodinky, protože 

má velký displej, poměrně dobře čitelný 
i na přímém slunci. Kromě krokoměru je 
náramek vybaven i optickým snímačem 
srdečního tepu a přijímačem polohovací-
ho satelitního systému GPS. Náramek ne-
přetržitě počítá vaše kroky a měří srdeční 
tep (průběžné sledování tepu lze vypnout) 
a v rámci vybraných sportovních režimů 
zaznamenává také souřadnice vaší polo-
hy. V noci zaznamenává jednotlivé fáze 
spánku. Náramek váží méně než 50 gra-
mů a díky širokému děrovanému pásku 
je jeho nošení pohodlné. Jelikož je vodo-
těsný, nemusíte náramek odkládat ani 
v koupelně, ani na koupališti.

K ovládání slouží trojice tlačítek a doty-
kový displej (ten lze aktivovat i pohybem 
ruky). Funkcí je mnoho a ovládání není 
zcela intuitivní (ovládací rozhraní náramku 
navíc není v češtině), a tak se vyplatí pro-
jít si přehledný a dobře zpracovaný český 
návod k použití. 

Náramek se prostřednictvím bezdrá-
tové technologie Bluetooth připojuje 

k chytrému telefonu, do nějž je třeba nain-
stalovat bezplatnou aplikaci Zeroner Health 
Pro. V aplikaci máte k dispozici všechny 
naměřené hodnoty a jejich přehledné grafy 
a pomocí aplikace lze nastavovat i některé 
funkce náramku. Doporučujeme však pře-
dem ověřit, zda právě k vašemu telefonu 
lze náramek bez problémů připojit a zda 
budete moci využít všechny jeho funk-
ce. (To se netýká jen tohoto náramku, ale 
všech podobných zařízení.)

Hodiny, budík a stopky
Na displeji se zobrazuje aktuální datum 
a čas (tyto hodnoty se nastaví automatic-
ky po spárování s telefonem) a v závislos-
ti na nastavení také počet kroků, které jste 
v daný den absolvovali, frekvence srdeční-
ho tepu, množství spálených kalorií a údaj 
o aktuálním počasí. K dalším funkcím ná-
ramku patří stopky, budík a časový odpočet. 
Ve sportovním režimu vás tento doplněk 
informuje o tempu, o výdeji energie a o do-
sažené úrovni srdečního tepu.

Sportovní režimy
Kromě běhu, jízdy na kole, rychlé chů-
ze a horské turistiky lze v nastavení ho-
dinek zvolit i další druhy fyzické aktivity 
(mezi nimi jsou např. basketbal, volejbal, 
tenis, stolní tenis, jóga a tanec). Vzhledem 
k tomu, že náramek je vodotěsný, je mezi 
podporovanými sportovními aktivitami 
také plavání. V rámci nastavení prvních 
čtyř jmenovaných sportů můžete zvolit, zda 
se během aktivity má aktivovat přijímač 
GPS. V tom případě pak lze na displeji te-
lefonu zobrazit mapu s vyznačenou trasou. 

paraMetry
Cena S DPH: 1 990 Kč

PoSKytl: UMaX Czech, s. r. o.

Info: www.umax.cz

DISPlej: 1,3" IPS, dotykový, 240 × 240 bodů

BaterIe/výDrž: 250 mah / 5–7 dní  
(se zapnutým modulem GPS 8 hodin)

PřIPojení: Bluetooth 4.0

Další výBava: GPS, měřič srdečního tepu

oDolnoSt: IP 68

rozMěry: 47 × 34 × 12 mm,  
náramek 27 × 230 mm 

HMotnoSt: 46 g

Upozornění z telefonu
V rámci nastavení ovládací aplikace mů-
žete určit, zda vás náramek má prostřed-
nictvím vibrací upozorňovat na příchozí 
hovory (na displeji náramku uvidíte jmé-
no nebo číslo volajícího a hovor můžete 
dotykem přijmout nebo odmítnout), na 
SMS, na e-maily a na zprávy ze sociálních 
sítí a z komunikačních aplikací (náramek 
vždy zobrazí začátek zprávy). Zobrazované 
texty jsou však velmi drobné a velikost pís-
ma není možné nastavit. 

příznivá cena, vodotěsnost, 
GPS, aplikace v češtině

příliš drobné písmo na 
displeji, menu není české
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představujeMe

Proč KoUPIt: tento vodotěsný chytrý náramek funguje jako 
hodinky, stopky, krokoměr a měřič srdečního tepu a dokáže 
zaznamenat vaši polohu a sledovat průběh spánku.

Umax U-Band P1 GPS

Spolupráci náramku s chytrým telefonem 
zajišťuje mobilní aplikace zeroner Health Pro
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