
Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z
pełną instrukcją. Zaleca się stosowanie
wyłącznie oryginalnych akumulatorów,
ładowarki i akcesoriów znajdujących się w
zestawie. z urządzeniem.
Producent i dystrybutor nie ponoszą
odpowiedzialności za stosowanie akcesoriów
pochodzących od innych producentów.
(Funkcje wymienione w tej instrukcji mogą się
nieznacznie różnić w zależności od modelu,
ponieważ instrukcja stanowi ogólny opis
smartwatcha, a niektóre modele mogą różnić się
od standardowych).
Przed pierwszym użyciem urządzenie musi być
ładowane przez co najmniej 2 godziny.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia
należy pobrać aplikację, zainstalować ją i
zaakceptować wszystkie uprawnienia, ponieważ
w przeciwnym razie nie wszystkie funkcje będą
dostępne.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści
niniejszej instrukcji.

Zeskanuj kod QR z zegarka.
Znajdź aplikację w Sklepie Play lub App
Store i zainstaluj ją.

Pobierz aplikację FitCloudPro na swój telefon.
Można to zrobić na dwa sposoby:

Po zainstalowaniu aplikacji włącz Bluetooth i
otwórz aplikację FitCloudPro. Włącz
powiadomienia i inne uprawnienia wymagane
przez aplikację. Zaloguj się i wprowadź swoje
dane osobowe. Naciśnij przycisk "Dodaj
urządzenie", znajdź urządzenie "L11" (przed
parowaniem włącz GPS w smartfonie) i
naciśnij przycisk połącz.

PRZYCISKI
Górny przycisk służy do włączania/wyłączania
urządzenia. Aby włączyć lub wyłączyć smartwatch,
przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.
Dolny przycisk włącza/wyłącza latarkę.
Dotknij instrukcji na ekranie głównym:
- Przesuń palcem w dół, aby uzyskać dostęp do
informacji o modelu zegarka, kodzie QR, poziomie
jasności, stanie baterii oraz o tym, czy urządzenie
zostało pomyślnie połączone z telefonem.
- Przesuń palcem w górę, aby uzyskać dostęp do
wiadomości przychodzących.
- Przesuń palcem w lewo, aby uzyskać dostęp do
takich funkcji, jak krokomierz, pomiar czasu i tryby
sportowe.
- Przesuń palcem w prawo, aby uzyskać dostęp do
dodatkowych funkcji, takich jak stoper, język czy
wyłączanie urządzenia.

Przed pierwszym użyciem zegarka należy go
całkowicie naładować. Po naładowaniu urządzenie
uruchomi się automatycznie.
Wyrównaj głowicę ładującą i podłącz ją do gniazda
ładowania z odsysaniem magnetycznym, aż na
wyświetlaczu zegarka pojawi się ikona ładowania (2
godziny ciągłego ładowania).

Krokomierz: ta funkcja zlicza dzienną liczbę
kroków, spalonych kalorii i przebytej
odległości.
Śledzenie snu: smartwatch automatycznie
rozpoczyna pomiar jakości snu od godziny
22:00 do 8:00. W aplikacji dostępny będzie
szczegółowy raport dotyczący jakości snu.
Zdrowie:

1.

2.

3.

4.Ciśnienie krwi. Czas pomiaru wynosi około
48 sekund. Pamiętaj, że osoby starsze mają
wyższe ciśnienie krwi niż osoby młodsze. I
odwrotnie, kobiety mają niższe ciśnienie krwi
niż mężczyźni.
5.Saturacja krwi: SP02H to procentowa
zawartość tlenu we krwi. Norma wynosi 94-
99%.
6.EKG: Po podłączeniu czujnika EKG pomiar
trwa około 30 sekund. Po zakończeniu
pomiaru zostanie wyświetlony komunikat
"ToApp". Pomiar EKG zostanie zapisany w
aplikacji, którą można udostępnić innym
użytkownikom w celach referencyjnych.
7. tryby sportowe.
Po wybraniu aktywności kliknij ją i zacznij
ćwiczyć. Można zrobić przerwę między
zajęciami, a następnie je wznowić. 

SZANOWNY KLIENCIE, DZIĘKUJEMY
ZA ZAKUP NASZEGO PRODUKTU!

APLIKACJA

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

FUNKCJE

- Pomiar tętna: odczekaj 2 sekundy przed
pomiarem. Pomiaru dokonuje się poprzez
skanowanie skóry zielonym światłem
optycznym. Aby zatrzymać pomiar,
przesuń palec w prawo lub w lewo. Normy
dla wyników tętna wynoszą 60-90 uderzeń
na minutę. U zawodowych sportowców
liczba uderzeń serca na minutę może być
mniejsza niż 60. Jednak podczas
intensywnego wysiłku fizycznego można
uzyskać odczyty do 200 uderzeń na
minutę.

Tętno, spalone kalorie, przebyty dystans,
liczba kroków i prędkość ruchu są
rejestrowane w zależności od aktywności.
8. zdalne sterowanie muzyką: za pomocą
zegarka można sterować muzyką
odtwarzaną w telefonie.
9. Prognoza pogody. Telefon musi być
wyposażony w GPS, a lokalne warunki
pogodowe można uzyskać w normalnych
warunkach sieciowych.
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GWARANCJA
Serwis gwarancyjny:
1.Przy normalnym użytkowaniu produktów,
pod warunkiem, że produkt jest wolny od
uszkodzeń mechanicznych wynikających z
niewłaściwego użytkowania, konsumenci
mogą korzystać z bezpłatnych usług
gwarancyjnych przez 24 miesiące od daty
zakupu.
2. Konsument nie może skorzystać z
gwarancji, jeśli:
A. szkody są wyrządzone przez samego
siebie,
B. upłynął okres gwarancji,
C. użytkownik nie używał produktu 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 środowisku o
wysokiej temperaturze i wilgotności.
- Nie należy nosić zegarka podczas mycia rąk
lub twarzy ani podczas pracy z mydłem lub
detergentem.
- Po zanurzeniu w morzu należy spłukać z
zegarka sól i zanieczyszczenia.

WAŻNE INFORMACJE
1.Bezpieczeństwo:
- Przetrzyj zegarek miękką szmatką, aby
utrzymać zegarek i pasek w czystości (używaj
zwykłej 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 wpływa na
regulację tętna.
2.Uwagi dotyczące wodoodporności (nawet
jeśli jest to zegarek wodoszczelny):
Należy zwrócić uwagę na poniższe metody,
ponieważ pogarszają one właściwości
hydroizolacyjne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.Niski poziom naładowania baterii:
W przypadku niskiego poziomu naładowania
akumulatora należy natychmiast naładować
urządzenie, aby chronić jego żywotność.
2.Ładowanie
Nie należy używać zegarka w trakcie
ładowania.
3. Temperatura otoczenia powyżej 50 stopni
Celsjusza podczas ładowania może
spowodować przegrzanie, deformację i
spalenie urządzenia.
Nie należy pływać, nurkować ani używać
urządzenia pod wodą.
5.Urządzenie korzysta z wbudowanego
akumulatora i nie może być demontowane
oddzielnie.
6.W przypadku uszkodzenia lub wycieku z
baterii należy unikać kontaktu z oczami i
skórą.

FUNKCJE DODATKOWE
- Język/Czas/Data: synchronizuje datę,
godzinę i język z telefonu po połączeniu
przez Bluetooth.
- Główny interfejs. Po dokonaniu wyboru
zaznacz go krótkim kliknięciem.
- Powiadomienia: synchronizowanie
wszystkich powiadomień z telefonu, takich
jak Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail itp.
- Alarm: w aplikacji APP można ustawić wiele
alarmów.
- Stoper. Zegarek posiada historię ostatnich
20 pomiarów.
- Timer: ustaw czas, przez jaki ma być
odliczany czas. Gdy odliczanie dobiegnie
końca, zegar zacznie migać.
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