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Instrukcja obsługi

DROGI KLIENCIE, DZIĘKUJEMY
 ZA ZAKUP NASZEGO

PRODUKTU!

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

naładować 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.

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).

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej

instrukcji.

Zanim zaczniesz używać urządzenie należy ściągnąć

aplikację, zainstalować aplikację i zaakceptować wszystkie

autoryzacje, w przeciwnym razie nie wszystkie funkcje

będą dostępne

.

3. Rozjaśnienie ekranu: kiedy zegarek jest ciemny masz

możliwość rozjaśnienia do takiego stopnia, który

odpowiada poprzez pojedyncze naciśnięcie. Jeśli

włączony jest przełącznik jasnego ekranu przez obracanie

nadgarstka, użytkonik może rozjaśnić ekran w ten sposób,

a główny interfejs jest wyświetlany na zegarku po jasnym

ekranie.

UŻYWANIE ZEGARKA ŁĄCZENIE/ROZŁĄCZANIE
PRZEZ BLUETOOTH

Aby zsynchronizować smartwatch ze swoim smartfonem

należy najpierw zainstalować aplikację "DaFit". Urządzenie

współpracuje z systemem Addnoid oraz iOS.

Aplikację można zainstalować na dwa sposoby:

- Z menu smartwatcha należy wybrać ikonę 'Quick

response' i przy pomocy aplikacji do skanowania kodów

QR zeskanować kod zegarka. Po rozpoznaniu kodu

telefon wyświetli zapytanie o zgodę na instalację

dedykowanego oprogramowania.

- Pobrać z oficjanego sklepu Google Play Store. Aby to

zrobić zaloguj się do Google i wyszukaj aplikację "DaFit".

Następnie zainstaluj ją.

Przed ściągnięciem zapoznaj się na jakim systemie

operacyjnym pracuje Twój smartfon.

ącząc urządzenie ze smartfonem poprzez Bluetooth,

należy włączyć aplikację "DaFit".

Wyszukać urządzenia na liście urządzeń Bluetooth w

telefonie. Ustaw połącz urządzenie w aplikacji "DaFit".

Rozłączanie:

Otwórz aplikację "DaFit", naciśnij rozłącz.

Dezaktywacja Bluetooth

Słaba bateria i ładowanie

Kiedy bateria jest rozładowana uaktywnia się ikona słabej

baterii.

RESET HASŁA DLA
URZĄDZENIA

użytkownik może ustanowić hasło dla połączenia z

zegarkiem. Jeśli hasło jest ustawione użytkownik

zostanie o nie poproszony podczas połączenia

aplikacji z zegarkiem.

Standardowe hasło dla zegarka to 000. Hasło można 

 zmienić w następujący sposób: otworzyć "DaFit"-->

ustawienia --> moje urządzenia--> reset hasła-->

wpisanie starego hasła i nowego hasła--> resetowanie

hasła..

Jeżeli hasło jest zapomniane w celu jego zresetowania

należy nacisnąć przez 5 sekund przycisk uśpienia na

zegarku.

AKTUALIZACJA
OPROGRAMOWANIA

Kiedy będzie dostępna nowa wersja oprogramowania

dla zegarka aplikacja o tym poinformuje po połączeniu

z aplikacją "DaFit"



PRZYWRACANIE
USTAWIEŃ

FABRYCZNYCH

użytkownik może dokonać przywrócenia ustawień

fabrycznych za pomocą aplikacji

"DaFit".

Aplikacja zachowuje dane użytkownika jeśli

użytkownik jest zalogowany przez swoje ID.

FUNKCJE
1.Pomiar kroków

2. Pomiar spalonych kalorii.

3. Tryby sportowe.

4. Pomiar tętna.

5. Pomiar ciśnienia krwi.

6. Pomiar wysycenia krwi tlenem.

7. Monitoring snu.

FUNKCJA PRZYPOMNIENIA
1.Alarm

2.

Przypomnienie

o ruchu

INNE FUNKCJE
Niektóre funkcje dostępne są tylko i wyłącznie dla

kobiet. Kiedy użytkowink jest mężczyzną aplikacja nie

pokazuje interfejsu przeznaczonego dla

użytkowników płci żeńskiej. Kiedy użytkownikiem jest

kobieta może ustawić parametry cyklu

miesiączkowego.

Uwaga: Po podłączeniu zegarka po raz 1 w oknie dialogowym 

pojawi się okienko, kliknij ''dopasuj''.

2. Bluetooth się nie łączy : -zamknij i wyłącz APP/APK:

- usuń zapis połączenia bluetooth w telefonie

-usuń zapis połączenia bluetooth w zegarku

-wyłącz telefon bluetooth

włącz telefon bluetooth i połącz ponownie.

3.Brak łączności z satelitą:

-pozostań nieuruchomiony podczas wyszukiwania satelity

-potwierdź, że nie jesteś w zamkniętym pomieszczeniu

-potwierdź moc baterii zegarka

Uwaga: Otaczające budynki, gęste lasy i zła pogoda będą 

miały wpływ na sygnały satelitarne.

4.Jak długo zajmie połączenie satelity?

-Po raz pierwszy 2 godziny lub więcej 

--czas wyszukiwania wynosi ok. 20 sekund

5.Bateria krótko trzyma: -Bateria może nie być w pełni naładowana;

-kabel ładujący może nie być w pełni włożony do interfejsu ładowarki co

doprowadziłoby do awarii, proszę sprawdzić czy symbol baterii zegarka

jest naładowany

ŁADOWANIE
Kiedy ładowanie zakończy się, zegarek uruchomi się

 automatycznie. Ładowanie odbywa się za pomocą dołączone

j do zestawu ładowarki o specyfikacji: 5V 0.5-1A. 

Jeśli zegarek nie jest używany ponad miesiąc czasu należ

y naładować go do pełna i wyłączyć, w celu utrzymania

 właściwej pojemności baterii.

WAŻNE INFORMACJE
1.Ochrona:

-czyść zegarek miękką szmatką, aby utrzymać zegarek

 i opaskę w czystości.

-upewnij się, że czujnik tętna na zegarku jest blisko skóry

 gdy temperatura skóry na nadgarstku jest zbyt niska

 z powodu pogody, to 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:

-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

PARAMETRY
Wyświetlacz:TFT 0,96 cala

Rozdzielczość: 320x240 px

Waga: 123,5 g

Wodoodporny: Ip67

Bateria: 230 mAh

Wymagania sprzętowe w smartfonie system

Android 4.4+ i iOS 8.2+

Moduł bluetooth w telefonie 4.0

BATERIA (OSTRZEŻENIE)

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.

GWARANCJA

Serwis gwarancyjny:

1. Przy normalnym użytkowaniu produktów,

 jeżeli produkt nie jest wadliwy przez ingerencję

 inną niż ludzkie, od daty zakupu konsumenc

i korzystają z bezpłatnej usługi gwarancyjnej,

24  miesięcy. 

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,
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