
Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie
przeczytać całą instrukcję obsługi. Zaleca się
używać tylko oryginalnej baterii, ładowarki i
akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym
zestawie  z urządzeniem. Producent ani
dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za
użytkowanie akcesoriów innych firm. (Funkcje
jakie są przedstawione w niniejszej instrukcji mogą
się trochę różnić między modelami, gdyż
instrukcja jest ogólnym opisem smartwatchy,
niektóre modele mogą odbiegać od standardu).
Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia
należy je ładować nie krócej niż 2 godziny. Zanim
zaczniesz używać urządzenie należy ściągnąć
aplikację, zainstalować aplikację i zaakceptować
wszystkie autoryzacje,  w przeciwnym razie nie
wszystkie funkcje będą dostępne.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści
niniejszej instrukcji.

DROGI KLIENCIE, DZIĘKUJEMY
 ZA ZAKUP NASZEGO 

PRODUKTU!

INSTRUKCJA ŁADOWANIA
Naładuj zegarek za pomocą odpowiedniej ładowarki 

Pobierz i zainstaluj aplikację SMART TIME PRO, aby
zegarek mógł synchronizować dane z aplikacji. 
 Aplikacja umożliwia wyznaczanie celów,
analizowanie danych i wiele innych.
Aplikacja SMART TIME współpracuje z systemem
operacyjnym iOS 8.0 oraz Android 4.4. 

AKTYWACJA

FUNKCJE
1. Przełącz pokrętło
Na stronie głównej zegarka naciśnij długo, aby
uzyskać dostęp do różnych tabliczek wybierania, a
następnie możesz się przesunąć, aby wybrać to, co
chcesz.
2. Szybki przełącznik kluczykowy
Przesuwając tarczę, aby wejść do szybkiego
interfejsu klawiszy, możesz ustawić BT3.0,
głośność, język, tło, ustawienia, wibracje, lumianans,
gest, temat, budzik, zegar i tryb samolotowy.
3. Tętno
Naciśnij przycisk w dół na stronie głównej, aby
szybko przejść do interfejsu tętna

lub możesz sprawdzić tętno z menu -> Tętno.
Noś zegarek we właściwy sposób. Otwórz
funkcję tętna na zegarku, zmierz ręcznie.
4.Tryby Sportowe
Aby przejść do trybu sportowego wystarczy
tarczę zegara przesunąć w prawo, można
również wejść do niego z menu głównego ->
Tryb sportowy. Smartwatch obsługuje różne
dyscypliny sportowe takie jak: bieganie w
zamkniętym pomieszczeniu, bieganie na
świeżym powietrzu, jazdę na rowerze,
wspinaczkę, maraton i wiele innych
5.Krokomierz
Przesuń stronę domu w górę, możesz sprawdzić
krok, tętno, kalorie i dystans bieżącego dnia. Lub
możesz sprawdzić tętno z głównego menu ->
Krokomierz.
6. Dzwonienie
wersja sportowa obsługuje tylko połączenia
bluetooth, zamiast te za pomocą karty SIM
istnieją dwie wersje obsługi połączeń
telefonicznych: : gdy połączenie bluetooth 3.0
zostanie pomyślnie nawiązane, głos
automatycznie będzie wydobywał się z zegarka 

lub możesz przełączyć telefon na odbieranie lub
wybieranie numeru, korzystając z poniższej metody
7. Monitor snu
Zegarek będzie śledził twój sen, w momencier
kiedy go nosisz. Możesz sprawdzić szczegóły
dotyczące snu w aplikacji po zsynchronizowaniu
danych dotyczących snu z aplikacją.
8. Zdalne przechwytywanie
Ta funkcja umożliwia zdalne sterowanie aparatem
mobilnym w celu robienia zdjęć
9. Siedzący tryb życia
Zbyt długie siedzenie nie jest dobre dla zdrowia.
Możesz ustawić czas w zegarku lub aplikacji, aby
przypominał o ruchu

PARAMETRY
Długość nadgarstka: 271 mm ( w tym tarcza
zegara)
Szerokość nadgarstka :22 mm
Waga: 66 g 
Bateria : 320 mAh Litowo-Polimerowa
Ekran 1.3 cala
Operowanie:Dotykowy ekran
Bluetooth: 3.0 i 4.0

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.

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.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

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.

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

GWARANCJAWodoodporność: IP67 (Wodoodporny, tytlko w
codziennych czynnościach. Jest wodoodporny
kiedy pada deszcz lub myjesz ręce. Nie noś go
podczas mycia samochodów, pływania,
nurkowania lub kąpieli pod prysznicem.

załączonej w zestawie. Podczas ładowania zegarek
uruchomi się automatycznie.PL
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