
Aplikację można zainstalować na dwa sposoby:
Wybierz ikonę "Szybka odpowiedź" z menu smartwatcha i
użyj aplikacji do skanowania kodu QR, aby zeskanować kod
z zegarka. Po rozpoznaniu kodu telefon poprosi o
pozwolenie na zainstalowanie specjalnego
oprogramowania.

    

3.Monitor pracy serca.
Długie naciśnięcie ikony na ekranie włączy funkcję
pomiaru tętna.Przed użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję

obsługi. Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych
baterii, ładowarki i akcesoriów dostarczonych z urządzeniem.
Producent i dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za
stosowanie akcesoriów innych firm.
(Funkcje wymienione w tej instrukcji mogą się nieznacznie
różnić w zależności od modelu, ponieważ instrukcja stanowi
ogólny opis smartwatcha, niektóre modele mogą różnić się
od standardowych).
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej
instrukcji.

1. Pobierz aplikację F Fit
Aby zsynchronizować smartwatch ze smartfonem, należy
najpierw zainstalować aplikację.

WPROWADZENIE AKTYWACJA 

Uruchom aplikację, wyszukaj listę dostępnych urządzeń,
wybierz swój smartwatch i podłącz go. 
Następnie włącz Bluetooth w smartfonie i smartwatchu
(upewnij się, że oba urządzenia są widoczne dla urządzeń
zewnętrznych). Po zakończeniu parowania i synchronizacji
zegarek jest gotowy do użycia.

2. Krokomierz, licznik spalonych kalorii, 
dystans.
Po włączeniu urządzenia funkcje takie jak krokomierz,
licznik spalonych kalorii i pokonywanie dystansu będą
automatycznie włączanie. Dane te są wyświetlane w
czasie rzeczywistym.
Po sukcesywnym sparowaniu urządzenia z aplikacją
bluetooth, funkcje sportowe są zsynchronizowane w
bieżącym czasie. Dane z urządzenia będą przesyłane do
aplikacji w smartwatchu, pod warunkiem, że będzie
włączony bluetooth w obu urządzeniach. Dane zapisane
w ciągu dnia będą usuwane z urządzenia codziennie o
godzinie 00:00.

1. Wybór motywu.
Długie naciśnięcie przycisku dotykowego
w interfejsie wyboru motywu. Aby wejść w motywy
należy krótko dotknąć ekran, powinno się wyświetlić to
co mamy do wyboru. Jeśli zdecydujemy się na
konkretny motyw to dłużej go przytrzymujemy.

FUNKCJE

2. Pobierz ją z oficjalnego sklepu Google Play. Aby to
zrobić, zaloguj się do Sklepu Google i wyszukaj aplikację
"F Fit". Następnie zainstaluj go.
Przed pobraniem aplikacji sprawdź, jakiego systemu
operacyjnego używa Twój smartfon.
Zgodność z systemami iOS 9.0 i nowszymi oraz Android
5.0 i nowszymi

POŁĄCZENIE URZĄDZEŃ

USTAWIENIA BRANSOLETKISZANOWNY KLIENCIE, DZIĘKUJEMY ZA 
ZAKUP NASZEGO PRODUKTU!

Pozycja siedziska klamry jest wyrównana z rowkiem po
przeciwnej stronie paska.

Przed pierwszym użyciem smartwatcha naładuj go.

Bransoleta typu mesh jest bardzo dobrym  rozwiązaniem,
ponieważ umożliwia samodzielne dopasowanie obwodu 
bransolety do nadgarstka. Należy podnieść dźwignie
cienkim narzędziem z odpowiedniej strony, uważając przy
tym, żeby nie wygiąć żadnego elementu.

Przed pierwszym użyciem smartwatcha należy go
całkowicie naładować. Po naładowaniu dotknij
wyświetlacza przez 3 sekundy, a urządzenie włączy się,
tzn. pojawi się ekran główny.

Nacisnąć i przytrzymać interfejs pomiaru tętna lub krótko
nacisnąć przycisk, aby powrócić do menu głównego.
Historia pomiaru jest wyświetlana na głównym interfejsie
tętna.
Urządzenie powinno być noszone ciasno na nadgarstku
podczas monitorowania tętna.

4. Monitorowanie snu.
Domyślny czas monitorowania snu przez urządzenie jest
od 22:00 do 8:00, jeśli zakładasz urządzenie do spania,
możesz następnie rano sprawdzić czas snu ostatniej
nocy.

TRYBY SPORTOWE
Przełączenie sie na tryb sportowy nastąpi poprzez długie
naciśnięcie przycisku dotykowego. Jest 9 trybów
sportowych:  bieganie, chodzenie, wspinaczka, jazda na
rowerze, pływanie, gra w ping-ponga,
koszykówka, badminton, piłka nożna. 

FUNKCJEUSTAWIENIA BRANSOLETKI TRYBY SPORTOWE

STOPER
Stoper uruchamiamy poprzez długie naciśnięcie przycisku
dotykowego na interfejsie stopera. Pojedynczy dotyk
rozpoczyna odmierzanie czasu jak i go zatrzymuje. Wyjście z
interfajsu stopera nastąpi po długim naciśnięciu przycisku
dotykowego.

FUNKCJE PRZYPOMINANIA 
POWIADOMIENIA

1. Poprzez włączenie aplikacji zegarek przypomina o
wydarzeniu, które wcześniej było zaplanowane. Wyświetli
się informacja o początku zaplanowanego wydarzenia i
wyśle informację, kiedy powinien być koniec.

Wyświetlacz: IPS 0,96"
Wodoodporny: Ip68

WAŻNE INFORMACJE PARAMETRY

Niestosowanie się do poniższych wytycznych może skrócić
żywotność baterii urządzenia lub spowodować uszkodzenie
sprzętu, pożar, oparzenia chemiczne, wycieku elektrolitu lub
obrażeń ciała.
-nie zależy narażać urządzenia na źródła ciepła lub miejsca o
wysokiej temperaturze.
-proszę nie używać w ekstremalnym środowisku
-Skonsultuj się z lokalnym działem utylizacji odpadów
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

BATERIA (OSTRZEŻENIE)

GWARANCJA
Serwis gwarancyjny:
1. Przy normalnym użytkowaniu produktów, jeżeli produkt
nie jest wadliwy przez ingerencję inną niż ludzkie, od daty
zakupu konsumenci korzystają z bezpłatnej usługi
gwarancyjnej 24 miesięce.
2. Jedna z następujących okoliczności, kiedy konsumenci
nie mogą korzystać z praw i interesów gwarancyjnych:
A. samodzielne szkody
B. ponad okres gwarancji
C. nie zgodnie z instrukcjami użytkowania, konserwacji i
uszkodzenia produktu
D. bez zezwolenia na demontaż, naprawę produktów,
zanurzenie w wodzie,

Tętno: Tętno optyczne
Bluetooth: 4.0
Czujnik
Akcelerometr, analiza kroku, przypomina tryb
siedzący, przypomina o spaniu
Bateria: 120mAh
System wsparcia: Android 5.0+, IOS 9.0+
Port: ładowanie

Aby rozpocząć trening przytrzymaj przycisk dotykowy aż
zawibruje. Wyświetli się data, liczba kroków oraz tętno po
rozpoczęciu treningu. Długie naciśnięcie przycisku
dotykowego zatrzyma ruch i wyświetli aktualne dane
treningu, natomiast pojedynczy dotyk wyłącza tryb
sportowy.

2. Powiadomienie o przychodzących połączeniach. Na
ekranie głównym wyświetli sie numer, z którego
przychodzi połączenie.

3. Powiadomienie o sms.

4. Powiadomienie z aplikacji społecznościowych takich jak
WeChat, QQ, Facebook, Twitter itp.

-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 sół lub brud z
zegarka
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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.

SMARTWATCH DLA KOBIET
WKW10 

Instrukcja obsługi


