
Przed użyciem należy uważnie przeczytać całą
instrukcję obsługi. Zaleca się korzystanie
wyłącznie z oryginalnych baterii, ładowarki i
akcesoriów dołączonych do urządzenia.
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.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
należy pobrać aplikację, zainstalować ją i
zaakceptować wszystkie uprawnienia, w
przeciwnym razie wszystkie funkcje nie będą
dostępne.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści
niniejszej instrukcji.

1. Otwórz panel sterowania: przesuń palcem po ekranie
w głównym interfejsie z góry na dół.
2. Otwórz Wiadomości/powiadomienia: przesuń palcem
po ekranie w głównym interfejsie od dołu do góry.
3. Aby otworzyć menu główne: przesuń palcem po
ekranie po menu głównym interfejsu od lewej do prawej
strony (Uwaga: w innych interfejsach przesuwanie
palcem od lewej do prawej spowoduje powrót do
poprzedniego interfejsu). Można wybrać rodzaj sportu i
wyświetlić funkcje zegarka, takie jak: monitor tętna,
status, sen, stoper, wiadomości, ustawienia.

 1. Sport:
* Dostępnych jest 13 trybów sportowych
(bieganie, chodzenie, jazda na rowerze,
wspinaczka, joga, skoki, tenis, baseball,
koszykówka, badminton, piłka nożna, rugby, tenis
stołowy)
*W przypadku biegania, chodzenia, wspinaczki i
innych trybów sportowych można kliknąć na
ekranie, aby wyświetlić dane sportowe (kroki,
tempo, kalorie, odległość i czas trwania).

Uwaga: dane dotyczące snu na zegarku będą
usuwane codziennie o godzinie 18:00 ale nadal
możesz sprawdzić historyczne dane dotyczące snu
w aplikacji.
4. Muzyka: Zegarek może służyć do sterowania
odtwarzaczem muzyki w telefonie komórkowym,
można go używać do odtwarzania / wstrzymywania
lub pomijania utworów (jest kompatybilny tylko z
wbudowanym odtwarzaczem muzyki w telefonie
komórkowym, może nie być kompatybilny z
odtwarzacz innej firmy i nie można regulować
głośności na zegarku).
5. Stoper: Zegarek może służyć do liczenia czasu
6. Wiadomość: Zegarek będzie odbierał i wyświetlał
SMS-y / wiadomości / powiadomienia z mediów
społecznościowych z Twojego telefonu.
7. Ustawienia: Możesz wyłączyć lub zresetować
zegarek, a także sprawdzić informacje o zegarku i
kodzie QR do pobrania aplikacji.

APLIKACJE
1. Zeskanuj kod QR na wyświetlaczu zegarka za
pomocą telefonu komórkowego (pobieranie
aplikacji: Ustawienia->Aplikacje), a następnie
zainstaluj aplikację Only Fit. Możesz także
zainstalować aplikację Only Fit w sklepie z
aplikacjami mobilnymi.
2. Po włączeniu funkcji Bluetooth i zainstalowaniu
aplikacji otwórz i zaloguj się w aplikacji Only Fit, a
następnie wybierz (urządzenie G1 do dodania) na
stronie urządzenia i połącz się z nim.
3. Jeśli zegarek nie łączy się z aplikacją, znajdź
ustawienia na zegarku, a następnie naciśnij przycisk
"reset". Następnie spróbuj ponownie połączyć się z
aplikacją.
Ważne: Aby zegarek został prawidłowo sparowany
z telefonem, musi być połączony bezpośrednio z
poziomu aplikacji obsługującej Bluetooth, a nie w
ustawieniach telefonu.

5. Interfejs stanu: przesuwaj palcem po ekranie od
prawej do lewej strony, aby odczytywać bieżące dane
(np. liczbę kroków, tętno, kcal).
6. Zmiana wyglądu tarczy zegarka: naciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy ekran interfejsu głównego, a zegarek
zacznie wibrować; następnie możesz przesuwać palcem
w lewo lub w prawo, aby wybrać tarczę zegarka.
7. Włączanie: włącz urządzenie, naciskając i
przytrzymując przez 5 sekund przycisk zasilania.
8. Szybka pauza/wznowienie sportu: naciśnij przycisk
zasilania.
9. Naciśnij przycisk zasilania, aby powrócić do strony
głównej. Jeśli znajdujesz się na drugim poziomie
interfejsu, wróć do pierwszego poziomu.)

SZANOWNY KLIENCIE, DZIĘKUJEMY
ZA ZAKUP NASZEGO PRODUKTU!

FUNKCJE DOTYKOWE FUNKCJE

*status: kroki, dystans i kalorie są szczegółowo
rejestrowane i wyświetlane na zegarku każdego
dnia.
2. Monitor tętna: zegarek będzie stale monitorował
Twoje tętno przez 24 godziny (najpierw musisz
włączyć funkcję "Heart Rate Monitor" w aplikacji),
możesz również przeglądać historyczne dane
tętna w aplikacji.
Uwaga: Jeśli ta funkcja jest włączona, zwiększy się
zużycie energii i skróci się czas pracy akumulatora.
3. Sen: zegarek będzie monitorował stan snu od
18:00 do 11:59 następnego dnia. 

1. Umieść zegarek na ładowarce magnetycznej i
upewnij się, że styki ładowania znajdujące się z tyłu
zegarka całkowicie przylegają do metalowych
styków ładowarki. Pełne naładowanie trwa około
3,5 godziny.
2. Podłącz kabel ładujący do standardowej
ładowarki USB. Napięcie wyjściowe wynosi 5 V, a
prąd wyjściowy 1 A. Jeśli po dłuższym okresie
nieużywania zegarka nie można go włączyć, przy
następnym użyciu przetrzyj styki przewodu
ładującego, aby usunąć z nich resztki potu lub
wilgoci.
Uwaga: (Jeśli nie używasz często zegarka, ładuj go
raz w miesiącu).

ŁADOWANIE
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Serwis gwarancyjny:
1. W przypadku normalnego użytkowania
produktów, o ile produkt nie wykazuje uszkodzeń
mechanicznych spowodowanych niewłaściwym
użytkowaniem, konsumenci mogą korzystać z
bezpłatnego serwisu gwarancyjnego przez 24
miesiące od daty zakupu.
2. Konsumenci nie mogą skorzystać z gwarancji, jeśli:
A. szkody są wyrządzone przez samego siebie,
B. upłynął okres gwarancji,
C. nie używali wyrobu zgodnie z instrukcjami
użytkowania i konserwacji,
D. wyroby były demontowane, naprawiane we
własnym zakresie lub zanurzane w wodzie.-Nie należy nosić zegarka pod prysznicem.

-Nie należy nosić zegarka w ogrzewanym
basenie, saunie lub innym miejscu o wysokiej
temperaturze/wilgotności.
-Nie należy nosić zegarków podczas mycia rąk i
twarzy oraz pracy z mydłem lub detergentem.
-Należy pamiętać o zmyciu z zegarka soli lub
brudu po zanurzeniu w morzu.

1.Bezpieczeństwo:
-Czyść zegarek i pasek miękką szmatką (używaj
czystej wody lub wody morskiej).
- Upewnij się, że soczewka do pomiaru tętna na
zegarku znajduje się blisko skóry.
- Temperatura skóry na nadgarstku jest zbyt niska
ze względu na pogodę, co ma wpływ na regulację
tętna.
2.Uwagi dotyczące wodoodporności (nawet jeśli
jest to zegarek wodoszczelny):
Należy zwrócić uwagę na poniższe metody,
ponieważ pogarszają one jakość hydroizolacji.

1.Niski poziom naładowania baterii:
W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii
należy natychmiast naładować urządzenie, aby
chronić jego żywotność.
2.Ładowanie: nie należy używać zegarka w trakcie
ładowania.
3. Temperatura otoczenia podczas ładowania
powyżej 50 stopni C może doprowadzić do
przegrzania, deformacji i spalenia urządzenia.
4. Nie należy pływać, nurkować ani używać
urządzenia pod wodą.
5.Urządzenie wykorzystuje wbudowaną baterię i
zabrania się demontowania jej oddzielnie.
6. Unikać kontaktu z oczami i skórą w przypadku
rozerwania i wycieku baterii.

PARAMETRY
Wyświetlacz: ekran dotykowy
Bluetooth: BT5.0
Wykończenie materiału: stop cynku z powłoką
próżniową
Materiał paska: kauczuk silikonowy
Bateria : 340 mAh litowo-polimerowa
Bateria i czas pracy baterii: czas czuwania > 30 dni
Czas pracy: do 7 dni (wszystkie funkcje włączone)
Przycisk : Boczny przycisk zasilania
Tryb ładowania: ładowanie magnetyczne
Wodoodporność: Klasa wodoszczelności IP68
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