
Przed użyciem należy uważnie przeczytać całą
instrukcję. Zaleca się korzystanie wyłącznie z
oryginalnych baterii, ładowarki i akcesoriów
znajdujących się w zestawie z urządzeniem.
Producent lub dystrybutor nie ponosi
odpowiedzialności za stosowanie akcesoriów innych
firm. (Funkcje przedstawione w niniejszej instrukcji
mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu,
ponieważ instrukcja stanowi ogólny opis smartwatcha,
niektóre modele mogą różnić się od standardowych).
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je ładować
przez co najmniej 2 godziny.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy
pobrać i zainstalować aplikację oraz zaakceptować
wszystkie uprawnienia, ponieważ w przeciwnym razie
nie wszystkie funkcje będą dostępne.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej
instrukcji.

SZANOWNY KLIENCIE, DZIĘKUJEMY ZA
ZAKUP NASZEGO 

PRODUKTU!PL

Opaska wymaga aplikacji, aby połączyć się z telefonem
komórkowym. Przed pobraniem aplikacji prosimy
zapoznać się z regulaminem. Zeskanuj kod QR i pobierz
aplikację;

POBIERZ APLIKACJĘ „WEARHEALTH“

Kiedy używasz zegarka po raz pierwszy, należy go
naładować, aby go aktywować.

AKTYWUJ ZEGAREK

SPARUJ URZĄDZENIE
Kliknij przycisk "bluetooth" i podłącz zegarek do telefonu
komórkowego.

Klawisz funkcyjny - jedno kliknięcie - funkcja
narzędzia/długie naciśnięcie - aktywacja, zmiana modelu.
Po pomyślnym sparowaniu telefonu komórkowego, ruch i
sen będą rejestrowane i analizowane synchronicznie. 

ZACZNIJ UŻYWAĆ

Zegarek należy naładować przed pierwszym użyciem.
Po naładowaniu zegarek uruchamia się automatycznie. 
Przycisk ON - przyciśnij długo, aby włączyć
Przycisk OFF - przyciśnij długo, aby wyłączyć zegarek

PIERWSZE UŻYCIE

Po podłączeniu zegarka znajdź "Bracelet
Management" w interfejsie Me w aplikacji telefonu. 
 Gdy Twój telefon z Androidem po raz pierwszy
przejdzie do „Zarządzania pasmem”, powinieneś
zobaczyć otwarte powiadomienie. Po kliknięciu OK,
powinieneś zobaczyć wyskakujące okienko z
powiadomieniem o włączeniu.  Gdy IOS dołącza do
opaski po raz pierwszy, prośba o włączenie parowania
powinna pojawić się automatycznie, w przeciwnym
razie opaska nie będzie otrzymywać powiadomień.  

USTAWIENIA POWIADOMIEŃ

Kiedy podnosisz rękę, ekran włącza się. Kiedy
opuścisz rękę - wyłącza się. 

CZUJNIK G

Na ekranie zegarka możesz zobaczyć powiadomienia
z Facebooka, Skype'a, Whatsapp, WeChat i SMS..Po
przeczytaniu wiadomości możesz nacisnąć i
przytrzymać przez 3 sekundy, aby przejść do menu
głównego. 

POWIADOMIENIA

Przy pierwszym użyciu funkcji pomiarowych należy je
skalibrować. Naciśnij przycisk "Kalibracja" w aplikacji, a
następnie zmierz ciśnienie na ciśnieniomierzu.
Następnie należy wprowadzić zmierzoną wartość do
aplikacji.

KALIBRACJA POMIARU

FUNKCJE
puls
ciśnienie krwi
stoper

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

2.Uwagi dotyczące wodoodporności (nawet jeśli zegarek
jest wodoodporny):
Zwróć uwagę na następujące metody, ponieważ pogarszają
one wodoodporność:
- Proszę nie nosić zegarka pod prysznicem

1.Rozładowana bateria: jeśli bateria jest słaba, należy
natychmiast naładować urządzenie, aby chronić żywotność
bateirii. 
2.Ładowanie: nie używaj zegarka podczas ładowania.
3.Temperatura otoczenia powyżej 50° C może prowadzić do
przegrzania, deformacji i poparzeń. 

4.Nie należy pływać, nurkować ani obsługiwać sprzętu pod
wodą.
5.Urządzenie korzysta z wbudowanej baterii, zabrania się
samodzielnego jej demontażu.
6.W przypadku pęknięcia i wycieku baterii, unikać kontaktu z
oczami i skórą.

1.Bezpieczeństwo:
- czyść zegarek miękką szmatką, aby utrzymać zegarek i
pasek w czystości (użyj czystej wody lub wody morskiej)
- soczewka tętna zegara powinna znajdować się blisko skóry
- jeśli temperatura skóry na nadgarstku jest zbyt niska z
powodu pogody, wpłynie to na kontrolę tętna

WAŻNE INFORMACJE

-Proszę nie nosić zegarka w podgrzewanym basenie, saunie
lub innym środowisku o wysokiej temperaturze/wilgotności.
- Nie nosić zegarka podczas mycia rąk lub twarzy lub
podczas pracy, w której używamy mydła lub detergentu.
-Po zanurzeniu w morzu nie zapomnij zmyć z zegarka soli
lub brudu.

Usługa gwarancyjna:
1. W trakcie normalnego użytkowania produktów, jeśli
produkt nie jest uszkodzony mechanicznie i jest
spowodowany niewłaściwym użytkowaniem, konsumenci
mogą korzystać z bezpłatnego serwisu gwarancyjnego
przez okres 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Konsumenci nie mogą skorzystać z gwarancji, jeżeli:
A. sami spowodowali szkodę,
B. upłynął okres gwarancji,
C. nie używał produktu zgodnie z instrukcją użytkowania i
konserwacji,
D. produkty zostały samodzielnie zdemontowane,
naprawione lub zanurzone w wodzie.

GWARANCJA

Instrukcja obsługi

SMARTWATCH 
WH8

tryb sportowy
budzik
aktualności


