
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 i
zainstalować aplikację oraz zaakceptować wszystkie
autoryzacje, w przeciwnym razie nie wszystkie funkcje
będą dostępne.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści
niniejszej instrukcji.

Aby naładować opaskę zdrowia należy wyciągnąć pasek
znajdujący się przy ekranie, który odsłania port USB, a
następnie umieścić końcówkę w dowolnym porcie USB.
Włączenie: przytrzymaj dłużej przycisk dotykowy 
 Wyłączanie: przełącz ekran na stronę do wyłączania
zegarka, następnie przytrzymaj dłużej przycisk dotykowy.

2.4 Pomiar ciśnienia tętniczego: Aby wykonać pomiar
znajdź w menu zegarka opcję pomiaru ciśnienia BP, a
pomiar zacznie się automatycznie. Podczas pomiaru
należy mieć ręce położone płasko, a zegarek musi dobrze
przylegać do skóry. Przyjętą normą dla ciśnienia
skurczowego jest 120 mm Hg , natomiast dla ciśnienia
rozkurczowego 80 mm Hg . Należy jednak pamiętać, że
ciśnienie zmienia się stale w ciągu dnia, a także ulega
zmianie wraz z wiekiem. Im osoba jest starsza, tym
ciśnienie staje się wyższe. Inne normy są także dla dzieci
oraz osób chorujących na choroby przewlekłe.

2.5 Bieg, tryb sportowy: znajdź w menu zegarka stronę z
napisem "RUN" i przytrzymaj ekran, aby uruchomić
funkcję. Jeśli chcesz zatrzymać pomiar lub wyjść z tej
funkcji dotknięcie ekranu spowoduję przechodzenie
pomiędzy opcjami. Przytrzymaj ekran, aby zatwierdzić
wybór.

DROGI KLIENCIE, DZIĘKUJEMY
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Przed pierwszym użyciem zegarka należy go
naładować i aktywować. 

PIERWSZE UŻYCIE 

FUNKCJE

1.1 Należy pobrać aplikację "WoFit" dla telefonów z
systemem iOS i "morePro" na Androida, w tym celu należy
użyć dedykowanego sklepu lub kodu QR.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

APLIKACJA

1.2 Po zainstalowaniu aplikacji włącz w telefonie
Bluetooth oraz aplikację.
Potwierdź powiadomienia i inne uprawnienia, o które
pytają. 
Stwórz konto, uzupełnij dane takie jak imię, wiek, wagę
itd. w swoim profilu i postępuj zgodnie z krokami, które
pokazuje aplikacja.
1.3 Używaj przycisku dotykowego, który znajduje się w
dolnej części ekranu, aby przełączać pomiędzy
funkcjami.

2.3 Smartwatch może automatycznie monitorować twój
wieczorny sen, dotknij ekranu i przełącz na ekran snu, aby
sprawdzić swoją jakość snu. Po ręcznym uruchomieniu
tej funkcji, zegarek może wykryć dane z popołudniowej
drzemki oraz niestandardowych godzin snu(takich jak
praca w nocy). Dane są przesyłane do aplikacji. Mierzenie
snu jest możliwe w godzinach od 22 do 8. 

2.6 Czas i data : urządzenie synchronizuje datę i godzinę z
telefonu, po pomyślnym połączeniu smartwatcha z
aplikacją.

2.7 Krokomierz: liczy ilość wykonanych kroków w ciągu
jednego dnia. Zegar zostaje wyzerowany o północy.

2.8 Informacje o aktywności: Dane ukazane na drugim
ekranie - ilość zrobionych kroków, przebyty dystans, oraz
ilość spalonych kalorii w ciągu dnia.. Dane będą zostaną
zapisane w aplikacji. Licznik zostanie zresetowany o godz.
24:00. 

2.9 Monitoring natlenienia krwi: Z menu zegarka należy
wybrać opcję natlenienia krwi SpO2. Po wykonanym
pomiarze wynik ukaże się na ekranie zegarka. Norma
wynosi 94-99%.

3.0 Stoper: Aby funkcja stopera była aktywna w zegarku
trzeba ją najpierw włączyć w aplikacji. Wejdź w "settings",
następnie "device" i włącz opcje "stopwatch". 

2.1 Pomiar EKG: Aby dokonać pomiaru, należy wejść w
opcję EKG dostępną w smartwatchu i przytrzymać ekran,
aby uruchomić pomiar. W czasie pomiaru należy trzymać
metalową blaszkę z przodu zegarka. Elektrody zegarka
muszą przylegać do skóry. Wynik dostępny jest w
aplikacji. 

2.2 Urządzenie może automatycznie wykrywać niektóre
dzienne aktywności (liczbę kroków, dystans, spalone
kalorie).

Podczas pomiaru EKG, upewnij się, że zegarek
jest na lewej ręce , w między czasie przyłóż
palec do metalowej części zegarka z przodu
Podczas pomiaru EKG, upewnij się, że
elektroda na spodzie zegarka dobrze przylega
do skóry , jeśli przylega za słabo zwilż skórę
wodą.
Podczas badania nie ruszaj się i nic nie mów
Podczas mierzenia snu upewnij się, że zegarek
jest dobrze przylega do skóry. 
Jeśli podczas pomiaru natlenienia krwi sygnał
jest za słaby zdejmij zegarek i przyłóż palec do
czujnika znajdującego się na spodzie zegarka.
Urządzenie to nie jest wyrobem medycznym,
pomiary są poglądowe
Czujnik używany do pomiaru snu jest oparty na
akceleratorze przez co spokojne leżenie może
zostać uznane jako sen. 

WAŻNE INFORMACJE

Serwis gwarancyjny:
1. Przy normalnym użytkowaniu produktów, jeżeli
produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych i
spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, 24
miesiące 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.

GWARANCJA

-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.

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.

Aby powiadomienia o wiadomości i połączeniach
przychodziły na zegarek połączenie z telefonem musi
być dobre. 
Aby powiadomienia o wiadomości i połączeniach
przychodziły na zegarek potrzebne jest włączenie tej
opcji w ustawieniach aplikacji .

3.1 Powiadomienie o połączeniu: kiedy połączenie
przyjdzie na telefon komórkowy, urządzenie zawibruje,
aby Cię o tym powiadomić, z poziomu zegarka możesz
wyciszyć połączenie
lub je odrzucić.
3.2 Powiadomienie o wiadomości: kiedy nowa
wiadomość przyjdzie na telefon , urządzenie zawibruje.
UWAGA: 

Wejdź w ustawienia aplikacji "settings", następnie kliknij
"device" -> "notifications" i zaznacz aplikacje, z których
chcesz dostawać powiadomienia.

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.

4.1Zmiana wyglądu tarczy: otwórz aplikację, wejdź w
ustawienia "settings" -> "device" -> "face styles" i ustaw
tarczę.
4.2 Ustaw swój dzienny cel kroków: wejdź w ustawienia
"settings" -> "goals" i ustaw swoje cele.

WAŻNE INFORMACJE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

POWIADOMIENIA

FUNKCJE DOSTĘPNE W APLIKACJI

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
iOS 9.0 i nowsze
Android 4.4 i nowszy
Obsługiwany bluetooth 4.0 

4.3 Przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych:
wejdź w ustawienia "settings", a następnie kliknij "clear
device data". 
4.4 Ciągły czas mierzenia pulsu: wejdź w ustawienia
"settings", później "switch settings" i zaznacz "Automatic
HR Detection" 
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