
Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać całą
instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej baterii, ładowarki i
akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym zestawie 
z urządzeniem.
Producent ani dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za użytkowanie
akcesoriów innych firm.

(Funkcje jakie są przedstawione w niniejszej instrukcji mogą się trochę
różnić między modelami, gdyż instrukcja jest ogólnym opisem
smartwatchy, niektóre modele mogą odbiegać od standardu).

Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia należy je ładować nie krócej
niż 2 godziny.
Zanim zaczniesz używać urządzenie należy ściągnąć aplikację,
zainstalować aplikację i zaakceptować wszystkie autoryzacje, 
w przeciwnym razie nie wszystkie funkcje będą dostępne.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji.

Górny przycisku: długie naciśnięcie włącza / wyłącza zegarek; naciśnij, aby
wybudzić ekran i wyłączyć go; krótkie naciśnięcie spowoduje powrót do
ekranu głównego.
Metalowa płytka służy do wykonywania pomiaru ECG. Przytrzymaj, aby
zamknąć obwód

Smartwatch ładowany jest poprzez ładowarkę magnetyczną. Upewni się, że
metalowe styki ładowarki są na swoim miejscu z metalowymi stykami
urządzenia. Pełne ładowanie trwa zwykle 2 godziny, czas czuwania
urządzenia do 30 dni, 5-10 dni pracy. Nie używaj zegarka podczas
ładowania.
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INSTRUKCJA ŁADOWANIA Język/Czas/Data: po pomyślnym połączeniu z telefonem funkcje
zostaną zsynchronizowane
Pasek stanu: znajduje się tam status bluetooth, kod QR aplikacji HPlusFit,
poziom jasności oraz poziom baterii
Krokomierz/Dystans/Kalorie: wyświetla dane z dnia, o północy dane te
są zapisywane i resetowane. Zapisane dane można sprawdzić klikając w
funkcję, znajduje się tam historia
Wiadomości: Po pomyślnym połączeniu z telefonem możemy odbierać
połączenia oraz wiadomości SMS i powiadomienia m.in. z Facebooka,
WhatsApp. Przy przychodzących powiadomieniach zegarek będzie
wibrował

DROGI KLIENCIE, DZIĘKUJEMY
 ZA ZAKUP NASZEGO

PRODUKTU!

OBJAŚNIENIE PRZYCISKÓW APLIKACJA

FUNKCJE

Instrukcja obsługi

Użytkownicy telefonów Android  szukają; aplikacji "WoFit" do pobrania 
w Google Play , a użytkownicy iOS mogą pobrać aplikację w AppStore.
Otwórz aplikację "WoFit" - ustawienia - bluetooth - wyszukaj 'inteligentne
urządzenie' i połącz się.
Gdy ikona Bluetooth na zegarku jest niebieska, oznacza połączenie
aktywne, natomiast czerwony oznacza brak połączenia.



Serwis gwarancyjny:
1. Przy normalnym użytkowaniu produktów, jeżeli produkt nie posiada
uszkodzeń mechanicznych i spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, 
24 miesięcy od daty zakupu konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej usługi
gwarancyjnej.
2. Konsumenci nie mogą skorzystać z gwarancji jeśli:
A. dokonali szkód samodzielnie,
B. minął okres gwarancji,
C. korzystali niezgodnie z instrukcjami użytkowania i konserwacji produktu,
D. nastąpił demontaż, naprawa produktów na własną rękę lub zanurzenie w
wodzie.

2.Uwagi dotyczące wodoodporności (nawet jeżeli jest to zegarek
wodoodporny):
należy zwrócić uwagę na następujące metody, ponieważ osłabiają one
wodoszczelność.
-Proszę nie nosić zegarka w kabinie prysznicowej.
-Proszę nie nosić zegarka w ocieplonym basenie, saunie lub w innym
środowisku o wysokiej temperaturze/wilgotności.
-Nie należy nosić zegarka w przypadku mycia rąk lub twarzy, wykonywania
prac przy których używamy mydła lub detergentu.
-Po zanurzeniu w morzu należy umyć całą sól lub brud z zegarka.

1.Niski poziom baterii:
W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, należy niezwłocznie
naładować urządzenie, aby chronić żywotność baterii.
2.Ładowanie:
Nie używaj zegarka podczas ładowania.
3.Temperatura otoczenia podczas ładowania powyżej 
50 st.C może prowadzić do przegrzania, deformacji i spalenia się urządzenia.
4.Proszę nie pływać, nie nurkować, ani nie obsługiwać urządzenia pod wodą.
5.Urządzenie korzysta z wbudowanej baterii i zabrania się samodzielnego
demontażu.
6.W przypadku pęknięcia i wycieku baterii należy unikać kontaktu z oczami i
skórą.

1.Ochrona:
-czyść zegarek miękką szmatką, aby utrzymać zegarek i opaskę 
w czystości.(używaj czystej wody lub wody morskiej)
-upewnij się, że soczewka tętna na zegarku jest blisko skóry
-temperatura skóry na nadgarstku jest zbyt niska z powodu pogody, co
wpłynie na kontrolę bicia serca.
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Wrocław

GWARANCJA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

WAŻNE INFORMACJE

Sport: Jest do wyboru wiele trybów sportowych. Po wyborze trybu
sportowego należy kliknąć na wybraną ikonę. Aby rozpocząć trening
kliknij na środku ekranu. Dolnym przyciskiem możemy zrobić pauzę
lub zakończyć trening oraz zapisać wynik.
Monitor snu: Smartwatch automatycznie mierzy jakość snu od godziny  
22:00 do 8::00. Dokładne dane znajdziemy w aplikacji.
Zdrowie: Wystarczy wybrać odpowiednią ikonę, a pomiar rozpocznie
się automatycznie. Można wykonać pomiary:
Tętno
Ciśnienie krwi
EKG
Natlenienie krwi
Stoper: naciśnij start, aby rozpocząć odliczanie, ponowne naciśnięcie
to pauza
Sterowanie muzyką odtwarzaną w smartfonie
Alarm
Siedzący tryb: przypomni Ci o zbyt długim siedzeniu oraz że należy się
poruszać
Jasny ekran przy ruchu nadgarstkiem: uruchom go w aplikacji, po
włączeniu pobiera więcej energii

1.
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