
Smart Band 
Instrukcja obsługi

Opaskę wygodnie założyć na nadgarstek. Wyregulować zachowując odstęp 
palca od ciała. Czujnik powinien znajdować się blisko skóry, aby nie 
przesuwał się. 

Prawidłowe noszenie 

Ładowanie bransoletki 
Po raz pierwszy, upewnij się, że bateria jest normalnie zasilana. Jeśli 
zasilanie nie jest włączone normalnie, podłącz ładowarkę, aby: naładować 
urządzenie, a bransoletka włączy się automatycznie. 

Zeskanuj kod QR lub wejdź do App Store i zainstaluj aplikację. 

Zainstaluj w telefonie aplikację bransoletki 

Wymagania systemowe: Android 5.0 lub nowszy; iOS 9.0 lub nowszy; 
Obsługa Bluetooth 4.0

- Po pomyślnym sparowaniu aplikacja automatycznie zapisze adres 
Bluetooth bransoletki, a gdy aplikacja zostanie otwarta lub będzie działać w 
tle, automatycznie wyszuka i połączy bransoletkę; 
- W przypadku telefonów z systemem Android należy upewnić się, że 
aplikacja działa w tle, a w ustawieniach systemowych telefonu 
komórkowego zostały nadane wszystkie uprawnienia, takie jak działanie w 
tle i odczytywanie informacji kontaktowych. 

Połączenie z urządzeniem 

Opis funkcji bransoletki 
- Gdy urządzenie jest wyłączone, dotknij przycisku funkcyjnego i przytrzymaj 
go przez ponad 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. 
- W interfejsie adresowym Bluetooth bransoletki naciśnij i przytrzymaj 
przycisk na nadgarstku przez 2 sekundy, aby wyłączyć telefon. Krótkie 
naciśnięcie spowoduje wyjście ze strony wyłączania. 
- Resetowanie bransoletki. Ta funkcja wyczyści wszystkie dane bransoletki 
(takie jak liczenie kroków). 
- Po włączeniu zasilania dotknij przycisku funkcyjnego z krótkim 
naciśnięciem, aby podświetlić ekran. 
- Domyślna strona zegara bransoletki, naciśnij krótko przycisk funkcyjny, aby 
przełączyć się na przeglądanie różnych stron, bez operacji domyślny ekran 
pięciosekundowy 
- Przełącz na interfejs tętna trzy w jednym, aby rozpocząć test, interfejs tętna 
trzy w jednym po 60 sekundach automatycznie wyłącza ekran (tętno i 
ciśnienie krwi wymagają wsparcia sprzętowego bransoletki)

Interfejs zegara 
Po zsynchronizowaniu z telefonem bransoletka automatycznie skalibruje 
czas: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy interfejs gotowości, aby 
przełączyć interfejs zegara 24/12 godzin. 

Po raz pierwszy należy połączyć się z APP w celu kalibracji. Po pomyślnym 
nawiązaniu połączenia bransoletka automatycznie zsynchronizuje czas. 
- Otwórz aplikację na telefon - kliknij, aby rozpocząć skanowanie - kliknij na 
połączenie z urządzeniem 

Liczba kroków 
Załóż bransoletkę i zarejestruj liczbę codziennych kroków ruchu, aby 
wyświetlić aktualną liczbę kroków w czasie rzeczywistym. 

Dystans
Odległość szacowana na podstawie liczby zrobionych kroków. 
Kalorie
Oszacowanie spalonych kalorii na podstawie liczby kroków marszu. 

Tryb wielosportowy 
(Tryb biegania) 
W tym interfejsie można rejestrować kalorie i czas trwania biegu. 
(Tryb skakania na skakance) 
W tym interfejsie można rejestrować kalorie i czas skakania na skakance.
(Tryb przysiadów) 
W tym interfejsie można rejestrować kalorie i czas trwania przysiadów. 
(Tryb snu )
Gdy zaśniesz, bransoletka automatycznie przejdzie w tryb monitorowania 
snu: Automatycznie wykrywa głęboki sen/płytki sen/przebudzenie przez całą 
noc i oblicza jakość snu: Dane dotyczące snu są dostępne w aplikacji na 
smar�onie.
Uwaga: Bransoletka noszona do snu będzie miała dane dotyczące snu i 
zacznie wykrywać sen o godzinie 10 wieczorem. Podczas snu 314 godzin 
danych snu zostanie zsynchronizowanych z aplikacją.

Jeśli bransoletka wysyła wiele wiadomości przypominających, wejdź do 
interfejsu, aby wyświetlić 3 ostatnie wiadomości. 

Tryb informacyjny 

Funkcje i ustawienia aplikacji
(Informacje osobiste) 
Po wejściu do aplikacji należy ustawić swoje dane osobowe. Ustawienia -. 
Informacje osobiste, możesz ustawić płeć - wiek - wzrost - wagę 
Możesz również ustawić swój dzienny cel kroków, aby monitorować codzienne 

(Powiadomienia aplikacji) 
Połączenia przychodzące: 
W stanie połączenia, jeśli funkcja alarmu połączenia jest włączona, po 
nadejściu połączenia, opaska będzie wibrować i wyświetlać nazwę lub 
numer osoby dzwoniącej. (Musisz zezwolić aplikacji na czytanie książki 
adresowej) 
Powiadomienie SMS: 
W stanie połączenia, jeśli funkcja przypomnienia o SMS jest włączona, 
bransoletka będzie wibrować, gdy nadejdzie wiadomość tekstowa. 
Pozostałe powiadomienia: 
W stanie połączenia, jeśli ta funkcja jest włączona, po otrzymaniu 
wiadomości, takich jak WeChat, QQ, Facebook itp. bransoletka będzie 
wibrować, aby przypomnieć i wyświetlić treść otrzymaną przez aplikację. 
(Możesz również wyświetlić trzy ostatnie zapisy wiadomości w menu 
informacji). (Musisz dać aplikacji pozwolenie na otrzymywanie 
powiadomień systemowych. Opaska może wyświetlić 20-40 słów).
Pozostałe funkcje: 

Wskazówki dla użytkowników systemu Android: 

Włącz wibracje, aby ustawić tę funkcję, Gdy nadejdzie połączenie, 
wiadomość lub inne przypomnienie, bransoletka będzie wibrować. Jeśli 
jest zamknięta, bransoletka będzie miała tylko przypomnienie na ekranie, 
bez potrząsania, aby nie przeszkadzać. 

Podczas korzystania z funkcji przypomnienia należy ustawić ją tak, aby 
umożliwić "FitPro" działanie w tle; zaleca się dodanie "FitPro" do 
zarządzania uprawnieniami i dodanie wszystkich uprawnień. 
(Ustawianie alarmów) 
W stanie połączenia można ustawić 8 alarmów. Po ustawieniu zostaną one 
zsynchronizowane z bransoletką; obsługiwany jest alarm offline; po 
pomyślnym zakończeniu synchronizacji, nawet jeśli aplikacja APP nie jest 
połączona, bransoletka będzie przypominać o nich zgodnie z ustawionym 
czasem. 
(Szukanie bransoletki) 
W stanie połączenia kliknij opcję "Szukaj bransoletki", a bransoletka 
zacznie wibrować. 

(Zdalne fotografowanie)
W stanie połączenia, rozpocznij fotografowanie za pomocą opaski lub 
aplikacji, aby wejść do interfejsu zdalnego aparatu, potrząśnij/obróć 
nadgarstek/dotknij bransoletkę i automatycznie zrób zdjęcie po 3 
sekundach odliczania. Pozwól aplikacji na dostęp do albumu 
fotograficznego, aby zapisać zdjęcie autoportretowe. 
(Przypomnienie o siedzącym trybie życia) 
Ustaw, czy ma być włączona funkcja przypominania o siedzeniu, możesz 
ustawić odstęp czasu między przypomnieniami, jeśli będziesz siedzieć 
przez dłuższy czas w ustawionym czasie, bransoletka będzie Ci 
przypominać. 
(Podnieś rękę, aby rozjaśnić)
Włącz tę funkcję. Gdy opaska znajduje się w stanie ekranu, podnieś 
nadgarstek i obróć ekran do siebie, aby go rozjaśnić. 
(Tryb "Nie przeszkadzać")
 Włączanie trybu nie przeszkadzać. Można ustawić czas trwania trybu "Nie 
przeszkadzać". W ustawionym czasie bransoletka przestaje otrzymywać 
powiadomienia, aby uniknąć komunikatów przypominających. 
(Reset urządzenia) 
Ustawienie resetowania tej funkcji spowoduje usunięcie wszystkich 
danych z bransoletki (takich jak liczenie kroków) 
(Usuń urządzenie) 
Usuń urządzenie Ta funkcja powoduje usunięcie danych i usunięcie 
urządzenia 

Podstawowe parametry 
Typ urządzenia: Smartband
Typ akumulatora: Litowo-polimerowy 
Silnik wibracyjny: wspomagający 
Metoda synchronizacji: Bluetooth 4.0
Temperatura pracy -10°C - 50 °C 
Czujnik: czujnik akceleracyjny o niskim poborze mocy
Wymagania systemowe: i0S 9.0 i nowszy / Android 5.0 i nowszy  

1. Nie należy kąpać się z założoną opaską. 
2. Podczas synchronizacji danych należy podłączyć bransoletkę. 
3.Do ładowania używaj dołączonego kabla do ładowania. 
4.Nie wystawiaj bransoletki na działanie wysokiej wilgotności, wysokiej 
temperatury lub bardzo niskiej temperatury przez dłuższy czas. 
5.Bransoletka wydaje się zawieszać i ponownie uruchamiać. Sprawdź, czy 
pamięć telefonu jest czysta i spróbuj ponownie, lub wyjdź z aplikacji i otwórz 
ją ponownie. 
Zestaw zawiera:
-Smartband 
-Opaskę na rękę 
-Kabel do ładowania 
-Pudełko i instrukcja 

Środki ostrożności

Tętno, ciśnienie krwi, tlen we krwi trzy w jednym
Po wejściu na kilka sekund do interfejsu testu tętna trzy w jednym, 
wyświetlane są aktualne wyniki testu tętna, ciśnienia krwi i tlenu we krwi. Ta 
funkcja wymaga opaski na rękę obsługującej czujniki tętna i ciśnienia krwi.


