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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.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- 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.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.
2. Uwagi dotyczące wodoodporności (nawet jeżeli jest to
zegarek wodoodporny):
należy zwrócić uwagę na następujące metody, ponieważ
osłabiają one wodoszczelność.

WAŻNE INFORMACJE

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.

GWARANCJA

Materiał korpusu: przyjazny dla środowiska plastik 

Materiał paska: silikon 

Bluetooth: Bluetooth 4.2 

Rozmiar ekranu: 1,14 cala 

Rozdzielczość: 135 * 240 

Pojemność baterii: 90 MAH 

APP: Wearfit 2.0 

Kompatybilność: IOS8.4 lub nowszy / Android 4.4 lub nowszy 

PARAMETRY SMARTWATCH 
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Instrukcja obsługi
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Przed użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję
obsługi. Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych
baterii, ładowarki i akcesoriów dostarczonych z
urządzeniem.
Ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą
odpowiedzialności za stosowanie akcesoriów innych firm.
(Funkcje wymienione w tej instrukcji mogą się nieznacznie
różnić w zależności od modelu, ponieważ instrukcja jest
ogólnym opisem smartwatcha, niektóre modele mogą
różnić się od standardowych).
Przed pierwszym użyciem urządzenie powinno być
ładowane przez co najmniej 2 godziny.
Pobierz i zainstaluj aplikację. Podczas instalacji należy
wyrazić zgodę na dostęp do powiadomień. W przeciwnym
razie nie wszystkie funkcje będą dostępne.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej
instrukcji.

Kalorie: automatyczne rejestrowanie dziennego spożycia kalorii
Dystans: automatycznie rejestruje dzienną odległość przebytą
przez użytkownika.

Wyszukaj „Wearfit2.0” w sklepie Android lub sklepie z
aplikacjami, aby ją pobrać i zainstalować. Następnie zaloguj
się/zarejestruj po czym z poziomu aplikacji wyszukaj opaskę
kolejno: moje, zarządzanie urządzeniami, połącz (Bluetooth
musi być włączony podczas wyszukiwania)
Z poziomu aplikacji można sprawdzić rejestr tygodnia zdrowia,
który znajduje się w lewym górnym rogu na stronie głównej .
Natomiast w prawym górnym rogu mamy możliwość
dokonania kilku pomiarów w jednej chwili. 
W aplikacji możemy również zmienić jednostki. Wchodzimy
kolejno: moje, dane personalne, po czym zmieniamy dane
jednostki, następnie klikamy zapisz, które znajduje się w
prawym górnym rogu 

1. Naładuj zegarek. (czas ładowania od 2 godz. do 2,5
godz.)
2. Zainstaluj na smartfonie specjalną aplikację dla
wybranego modelu smartwatcha (data, godzina i język
zostaną ustawione po zsynchronizowaniu zegarka z
aplikacją).

Pomiar stężenia tlenu we krwi: pomiar stężenia tlenu we krwi
co godzinę (ustawiony w aplikacji do pomiaru saturacji, w
sekwencji czasu rzeczywistego) lub ręczny pomiar stężenia
tlenu we krwi. Naciśnij i przytrzymaj panel dotykowy, aby
przejść do interfejsu pomiaru tlenu we krwi.
Pomiar odporności: Aktualny stan odporności możemy
zmierzyć jednorazowo poprzez aplikację (kolejno zakładka
wysiłek, jednorazowo) lub poprzez przytrzymanie na zegarku 
 Interfejs informacji o jakości snu: automatyczne mierzenie
jakości snu każdego dnia.
Ostrzeżenia. Opaska powiadamia o powiadomieniach,
połączeniach przychodzących i wiadomościach tekstowych.
Tryb treningowy: naciśnij długo interfejs trybu treningowego,
aby wejść w ten tryb.

SZANOWNY KLIENCIE, DZIĘKUJEMY ZA
ZAKUP NASZEGO PRODUKTU!

FUNKCJE APLIKACJI

Wyszukaj aplikację "Wearfit2.0" w sklepie Android Store lub App
Store, pobierz ją i zainstaluj. Następnie utwórz konto lub zaloguj
się. Następnie wyszukaj grupę na poziomie aplikacji. (podczas
wyszukiwania musi być włączona funkcja Bluetooth)WAŻNE

 
FUNKCJE

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ

ŁADOWANIE
W celu naładowania zegarka należy zdjąć pasek. Znajduje się
tam wejście USB, które następnie podłączamy do kostki
ładowarki lub laptopa czy też komputera. 
Uwaga Jeżeli na zegarku nie wyświetla się komunikat
ładowania należy włożyć zegarek odwrotnie. 
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Pierwszy pomiar EKG powinno się dokonać poprzez
aplikację. 
Podczas pomiaru należy za każdym razem całym palcem
zakryć oraz przytrzymać srebrną blaszkę (panel
dotykowy), która znajduje się na zegarku. Pomiar trwa
około 30 sekund w tym czasie zalecane jest pozostać w
bezruchu. 
Każdy kolejny pomiar można dokonać za pomocą opaski
wynik będzie wyświetlony w aplikacji. 
W razie błędnego wyniku należy parokrotnie dokonać
pomiaru. 

EKG

3. Włącz Bluetooth w telefonie (na tym etapie nie szukaj
zegarka).
4. Otwórz zainstalowaną aplikację i wyszukaj smartwatch na
poziomie aplikacji.
5. Po udanym wyszukiwaniu podłącz smartwatch do telefonu.
Upewnij się, że aplikacja ma dostęp do wszystkich
powiadomień.

Pomiar tętna: mierz tętno co godzinę (ustawienie w aplikacji:
zakładka tętno sekwencyjnie, w czasie rzeczywistym) lub
mierz tętno ręcznie. Naciśnij i przytrzymaj panel dotykowy pod
ekranem, aby przejść do interfejsu tętna.
Pomiar ciśnienia krwi: mierz ciśnienie krwi co godzinę
(ustawiane z poziomu aplikacji: zakładka ciśnienie krwi w
kolejności, w czasie rzeczywistym) lub mierz ciśnienie krwi
ręcznie. Naciśnij i przytrzymaj panel dotykowy, aby rozpocząć
pomiar ciśnienia krwi.

Wbudowane są funkcje biegania, wspinaczki i jazdy na
rowerze. Naciśnij i przytrzymaj ekran, aby rozpocząć
rejestrowanie czasu ćwiczeń i spalonych kalorii. Następnie
naciśnij przycisk , aby wstrzymać odtwarzanie. Po wykonaniu
tej czynności pojawi się menu, w którym możemy wybrać
pomiędzy stop, quit, return.
Naciśnij krótko, aby zmienić opcję, a następnie naciśnij długo,
aby potwierdzić. Aby całkowicie wyjść z trybu sportowego,
naciśnij krótko przycisk , aby przewijać funkcje, aż pojawi się
strzałka wstecz. a następnie przytrzymaj touchpad.
Pogoda: pogoda w czasie rzeczywistym jest
synchronizowana z danymi urządzenia i wyświetlana na
interfejsie wyświetlacza czasu. Opaska musi być połączona z
aplikacją, a w urządzeniu musi być włączona funkcja GPS.
Więcej: stoper (naciśnij i przytrzymaj, aby wejść lub wyjść,
naciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać),
znajdź mój telefon (naciśnij i przytrzymaj, aby wyszukać, a
następnie naciśnij, aby zatrzymać wyszukiwanie)
Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć muzykę (krótkie
stuknięcie umożliwia zmianę opcji włączania/wyłączania,
przewijanie, wyjście)
Inne: podnieś rękę, aby obudzić ekran


