
Instrukcja użytkowania:
• Naładuj baterię, wkładając zatyczkę na pasek na zegarku do portu USB komputera lub 
adaptera  do telefonu (https://vimeo.com/417542701). Jeśli zegarek się ładuje, na ekranie 
pojawi się animacja. 
W przeciwnym razie przekręć zatyczkę na drugą stronę i spróbuj ponownie.
• Pobierz aplikację FitPro ze Sklepu Play na swój smartfon lub zeskanuj kod QR w załączonej 
instrukcji w pudełku  od produktu. Po zainstalowaniu aplikacji zezwól na dostęp do lokalizacji 
GPS, Bluetooth i potwierdź inne wymagane dostępy o które zostaniesz zapytany.
• W aplikacji wybierz ’Set>Blind devices to experience more features’. Zegarek  musi byś 
blisko telefonu, aby aplikacja mogła go odnaleźć. Gdy na ekranie pojawi się nazwa 
znalezionego urządzenia, kliknij na nią.
• Aplikacja umożliwia przeglądanie różnych informacji zebranych przez zegarek. Umożliwia 
planowanie i rejestrowanie treningów. Aby uzyskać dokładniejsze obliczenia danych, przejdź 
do ’Mine>User profile’ gdzie podasz swoje dane.

Przewijasz menu zegarka kilkoma dotknięciami  w miejscu poniżej obrazu. Długie 
naciśnięcie 3 sekund spowoduje wybranie funkcji na ekranie.

• ’Sports’ – długim dotknięciem możesz wybrać sposób ćwiczeń. Krótkim dotknięciem 
ekranu znajdziesz swoją aktywność a  długim zaczniesz ją rejestrować.
• ’Messages’ – w aplikacji FitPro przejdź do ’Set>Message Push’. Wybierz aplikacje do 
przesyłania wiadomości, które chcesz połączyć z urządzeniem. Te wiadomości będą teraz 
wyświetlane również na ekranie zegarka. Jeśli wybierzesz ‘Messages’, poprzez dłuższe 
przyciśnięcie, zobaczysz ostatnio odebrane wiadomości.
• ’More’ – w tym podmenu znajduje się funkcja ‘reset’, która usuwa statystyki dotyczące 
ruchu zapisane w zegarku. Poprzez dłuższe naciśnięcie ‘mac’, można wyłączyć zegarek. 
Długie naciśnięcie przycisku pod obrazem umożliwia ponowne włączenie zegarka.
• ’Camera’ –przejdź do aplikacji FitPro. Po dłuższym przytrzymaniu ‘camera’ aktywujesz 
aparat fotograficzny. Teraz zegarek działa jak samowyzwalacz do robienia zdjęć.
• Pomiar tętna i ciśnienia krwi można wykonaćna  dwa sposoby. W aplikacji ’step>Hear...’  
naciskając ‘measure’. Na zegarku za pomocą krótkiego dotknięcia przejdź do ikony serca. 
Dłuższe nacisnięcie rozpocznie pomiar. Pomiar wykonywany jest w ciągu 30 sekund. 
Wynik będzie widoczny na ekranie do następnego pomiaru. W aplikacji ’step>Hear...’  (iko-
na serca) masz przegląd wszystkich pomiarów wraz z datą i godziną.


