
 
*Ostatnia opcja to typ mapy (dotyczy to mapy z 
dolnej zakładki sport w menu głównym. Zalecana to 
GOOGLE) 
*Możemy też zmienić swoje hasło. 
- Cel Kroków – ustawiamy nasz cel jaki chcemy 
osiągnąć w ilości kroków każdego dnia. 
- Cel Snu – ustawiamy nasz cel długości snu 
- Ustawienia Urządzenia: Po kliknięciu zostaniemy 
poproszeni o dostęp aplikacji do powiadomień – 
Zgadzamy się i zostanie otwarta zakładka DOSTĘP 
DO POWIADOMIEŃ – tutaj szukamy aplikacji TEFITI i 
przesuwamy z prawej strony suwak w PRAWO aby 
udzielić aplikacji na dostęp i klikamy ZEZWALAJ – jest 
to niezbędne abyśmy otrzymywali wiadomości i 
połączenia na smartwatch. Potem u góry z lewej strony 
klikamy na strzałkę „<” aby powrócić do USTAWIEŃ 
URZĄDZENIA. 
* Ciągły monitoring serca – po włączeniu tej opcji 
będzie wykonywany pomiar pulsu co 5 minut. (skraca 
to żywotność baterii) 
* Jasny ekran, gdy podnosi nadgarstek – ta opcja 
pozwala na włączenie podświetlania ekranu zegarka 
gdy podniesiemy rękę z dołu do góry – tak jak się 
patrzy gdy się chce sprawdzić godzinę. 
* Powiadomienie telefoniczne – ta opcja zezwala na 
powiadomienia telefoniczne, będziemy widzieli, że ktoś 
do nas dzwoni i smartwatch zawibruje. 
* Powiadomienie SMS – zezwala na przesyłanie 
początkowej treści wiadomości SMS do smartwatcha 
* Nie przeszkadzać – możemy to włączyć gdy 
jesteśmy na spotkaniu, lub idziemy spać i wtedy 
smartwatch nie będzie wibrował informując nas o 
nadejściu wiadomości itp. 
* Więcej powiadomień – Tutaj możemy wybrać 
aplikacje, z których chcemy otrzymywać wiadomości 
na smartwatch. Do wyboru: QQ, WeChat, Lindkedin, 
Skype, Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp, 
Viber, Line. 
PRZYPOMNIENIA URZĄDZENIA: 
Tutaj możemy ustawić przypomnienie o: 
- zażyciu leków – wybieramy odstęp czasowy co ile 
godzin mamy być informowani i w jakim przedziale 
czasowym 
- przypomnienie o spotkaniu – wybieramy datę 
spotkania i godzinę 
- przypomnienie o ruchu – jest to przypomnienie o 
tym, że zbyt długo siedzimy bez ruchu – Wybieramy co 
jaki czas mamy otrzymywać powiadomienie i w jakich 
godzinach 
 

 
- przypomnienie o picu – przypomnienie o  
nawodnieniu – ustawiamy co ile godzin mamy być 
informowani i w jakich godzinach ma to trwać 
* Ustawienia budzika – tutaj ustawiamy budzik lub 
alarm – będziemy otrzymywali dyskretne 
powiadomienie wibracjami na opasce. Aby dodać 
klikamy w znaczek PLUSA + u góry po prawej. 
* Format godziny 24h lub 12h – zalecany jest tryb 24h 
* Jednostka – Tutaj wybieramy jednostkę miary – w 
Polsce stosujemy jednostki Metryczne. 
* Resetuj – tutaj możemy przywrócić smartwatch do 
ustawień fabrycznych. 
 
* Aktualizacja oprogramowania – tutaj możemy 
zaktualizować smartwatch do najnowszej wersji – jeżeli 
widzimy napis OSTATNIE to znaczy, że mamy już 
najnowsze. 
Ostatni przycisk to ODŁĄCZ URZĄDZENIE – 
pozwala na ROZPAROWANIE opaski smartwatch z 
telefonem. 
- Przenośna kamera - dzięki tej funkcji możemy 
sterować aparatem smartwatcha zdalnie z opaski 
smartwatch. 
- Znajdź bransoletę – ta funkcja pozwala na włączenie 
wibracji w smartwatchu aby ułatwić znalezienie go. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
 

 
SMARTWATCH ZAXER E3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dziękujemy za wybranie naszego inteligentnego zegarka. 
Możesz przeczytać tę instrukcję i dokładnie zrozumieć 
zasady użytkowania i obsługi sprzętu. 
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 

treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego 
powiadomienia. 

 



 
UWAGA: 
Smartwatch spełnia normy wodoodporności IP67. Można 
korzystać ze SMARTWATCHA podczas codziennych zajęć, 
np podczas mycia rąk lub w deszczowy dzień bez obaw, że 
woda dostanie się do środka. Nie można zanurzać w słonej 
wodzie, należy unikać także gorących kąpieli i gorącej pary. 
Nie jest on przeznaczony do pływania, został zaprojektowany 
aby pomagać dbać o zdrowie! Z Smartwatchem NIE WOLNO 
SKAKAĆ do wody ze względu na wytwarzane zbyt duże 
ciśnienie, które może uszkodzić urządzenie. Norma IP67 
dopuszcza temperaturę wody od +10 do +35 stopni Celsjusza 
i zanurzanie na głębokość 1m do 30min. Z smartwatchem nie 
można pływać. Niestosowanie się do powyższych zaleceń 
skutkuje utratą gwarancji. 
 
Nie jest to profesjonalne urządzenie medyczne, także 
wszelkie pomiary pulsu, ciśnienia itp. należy traktować 
szacunkowo.  
 
Instrukcja obsługi Smartwatcha E3: 
Aby włączyć urządzenie należy przytrzymać boczny przycisk 
na zegarku przez kilka sekund. Jeżeli urządzenie się nie 
włącza to proszę podłączyć urządzenie do ładowania. 
 
OBSŁUGA:  
Boczny przycisk służy do włączania/wyłączania urządzenia, a 
także do wygaszania ekranu. 
Po menu poruszamy się dotykając przycisk dotykowy, 
znajduje się on na dole ekranu smartwatcha.  
Jeżeli chcemy wybrać jakąś opcję to przytrzymujemy palec 
na przycisku dotykowym. 
 
ŁADOWANIE: 
W zestawie otrzymujemy przewód z wtyczką USB i klipsem. 
Pod spodem smartwatcha mamy dwie metalowe blaszki w to 
miejsce muszą trafić dwa piny. Otwieramy klips, przyciskając 
z boku DELIKATNIE na plastik. Nakładamy klips na 
smartwatch trafiając pinami  
 
w styki. I delikatnie zamykamy klips. Teraz drugą stronę 
podłączamy do ładowarki od smartfonu 5V lub gniazda USB 
w komputerze. Na ekranie pojawi się ikona baterii. Oznacza 
to, że urządzenie się ładuje. 
 
Kompatybilna ładowarka musi mieć napięcie wyjściowe 
5V –na ładowarce musi być napisane Output 5V. 
 
UWAGA: NALEŻY UWAŻAĆ ABY PRZYPADKOWO DWA 
METALOWE PINY OD PRZEWODU MAGNETYCZNEGO 
SIĘ NIE POŁĄCZYŁY Z PRZEWODNIKIEM PRĄDU (NP. 
METALOWA PŁYTKA, BRANSOLETA ZEGARAKA), 
PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ ZWARCIE. 

 
INSTALOWANIE APLIKACJI TEFITI 
 
Zeskanuj poniższy kod QR lub pobierz aplikację z Google 
Play lub App Store. Wybierz "zgadzam się" dla każdego 
pytania podczas instalacji 
 
 

 
 
Wymagania dotyczące urządzenia: 
iOS 9.0 i nowsze, Android 4.4 i nowsze 
 
Przy pierwszym użyciu konieczne jest połączenie 
aplikacji, potem opaska już samoczynnie się 
zsynchronizuje. 
 
Jak połączyć: 
1) Otwórz aplikację TEFITI na telefonie 
2) Kliknij "Dodaj urządzenie" 
3) Wyszukaj i połącz urządzenie z telefonem 
 
Połączenie bluetooth: po pomyślnym dopasowaniu 
aplikacj automatycznie zapisze adres bluetooth opaski. 
Gdy aplikacja jest włączona lub działa w tle, 
automatycznie wyszukuje i łączy się z opaską. 
 
 
 
 


