
SMARTWATCH DT93 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

 

 
Dziękujemy za wybranie naszego inteligentnego zegarka. 
Przeczytaj tę instrukcję aby dokładnie ją zrozumieć zasady 

użytkowania i działania sprzętu. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian 

zawartość tej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia 

 

 

 

 

 



W skład produktu wchodzi: opakowanie, instrukcja obsługi i ładowarka. 

1. opis funkcji smartwatcha 

1.1 Opis przycisków: 

 

 
- krótkie naciśnięcie powoduje przejście do trybu multi-sport  

B: długie naciśnięcie, aby włączyć / wyłączyć zasilanie, krótkie naciśnięcie, 

aby powrócić do tarczy, krótkie naciśnięcie, aby włączyć / wyłączyć ekran  

1.2 Instrukcja ładowania: Ładowanie magnetyczne, jak pokazano na 

rysunku. 

 

 

 



Należy pamiętać, że dwa styki ładowarki nie mogą jednocześnie stykać się 

z przewodnikiem, co spowoduje spalenie obwodu.  

1.1 Interfejs wybierania w trybie czuwania ： Przesuń palcem w prawo do 

interfejsu menu, （Funkcja menu to domyślny inteligentny styl, wejdź do 

funkcji menu, przesuń palcem w górę / w dół / w lewo / w prawo, aby 

wyświetlić ikonę funkcji menu） Przesuń w dół, aby wejść do rozwijanego 

menu, trybu Nie przeszkadzać, trybu oszczędzania energii, połączenia 

Bluetooth, regulacji jasności i innych funkcji akceleratora Przesuń w lewo, 

aby przejść do kroków, tętna, zapisu snu, pogody i innych funkcji. Przesuń 

w górę do interfejsu wiadomości. Długo naciśnij interfejs wybierania w trybie 

gotowości, aby przełączyć tarczę zegarka.  

1.2 Wiadomość push Przesuń palcem w górę po interfejsie gotowości, aby 

otworzyć interfejs wiadomości Push. Nowe wiadomości w pasku 

powiadomień telefonu komórkowego będą wypychane do smartwatcha. W 

sumie można zapisać 15 wiadomości, a wiadomości otrzymane po 15 

wiadomościach będą kolejno nadpisywane.  

1.3 Menu rozwijane Przesuń palcem w dół do interfejsu gotowości, aby 

otworzyć menu rozwijane Pierwsza ikona ， włącza / wyłącza tryb nie 

przeszkadzać Druga ikona ， włącza / wyłącza tryb oszczędzania energii 

Trzecia ikona, włącz / wyłącz połączenie Bluetooth Czwarta ikona, dostosuj 

jasność Piąta ikona, ustawiająca funkcję akceleratora Szósta ikona, znajdź 

telefon Przesuń palcem od prawej do lewej, kliknij ikonę, aby wyświetlić 

nazwę Bluetooth i szczegóły wersji Przesuń od prawej do lewej, kliknij 

drugą ikonę, aby szybko wyłączyć  

1.4 Krokomierz Krokomierz jest domyślnie włączony, interfejs wyświetla 

bieżące kroki smartwatcha, a dane są kasowane o godzinie 12:00.  

1.5 Sen Czas monitorowania snu: 21:00 do 12:00 Chiński następnego dnia. 

Gdy smartwatch wygeneruje dane i wyjdzie z monitorowania snu, dane 

dotyczące snu smartwatcha zostaną zsynchronizowane z aplikacją z 

powiązaniem aplikacji.  

1.6 Lokalna muzyka Bluetooth Pobierz utwory do smartwatcha za pomocą 

kabla do transmisji danych, wejdź do interfejsu muzycznego i kliknij, aby 

odtworzyć muzykę. Można przełączyć piosenkę i dostosować głośność. 

Dźwięk głośnika pojawia się na smartwatchu (nie trzeba łączyć aplikacji i 

połączenia Bluetooth) W przypadku utworów obsługiwany jest tylko format 

MP3, obsługiwane jest tylko odtwarzanie muzyki w standardowej jakości 

1.6.1 Zdalna muzyka Po podłączeniu APP Bluetooth interfejs muzyczny 

smartwatcha jest dostosowywany do „trybu telefonu”, który może sterować 



muzyką telefonu. start / pauza / poprzedni / następny, w telefonie pojawia 

się dźwięk głośnika (nie trzeba łączyć połączenia Bluetooth) 

1.7 Tryb sportowy （chodzenie 、 bieganie 、 wspinaczka 、 koszykówka 

、 jazda na rowerze itp.）  

1.7.1 Wybierz odpowiedni tryb ćwiczenia, dotknij ekranu, aby przejść do 

odliczania 3,2 1, aby przejść bezpośrednio do odpowiedniego trybu 

ćwiczeń; przesuń palcem w prawo do ekranu, aby przejść do interfejsu 

końcowego ćwiczenia, kliknij, aby zakończyć ćwiczenie i zapisać dane. 

1.7.2 Gdy odległość jest większa niż 200 metrów lub czas ćwiczenia jest 

większy niż 5 minut, dane sportowe mogą zostać zapisane; gdy zapis 

sportu jest mniejszy niż ten warunek, wyświetli się monit „zbyt mało danych 

do zapisania” (dane dotyczące wielu sportów mogą zapisywać tylko bieżący 

interfejs, po zamknięciu dane sportowe mogą zapisywać tylko dane kroku) 

1.8 Tętno Prawidłowo umieść smartwatch na swoim (lewym / prawym) 

nadgarstku, wejdź do menu tętna, możesz zmierzyć tętno za jednym 

razem, dane zostaną wyprowadzone za 15 sekund, dane będą stabilne za 

około 30 sekund, Test zatrzyma się po 45 sekundach, a wskaźnik tętna 

wyłączy się po 2 sekundach.  

1.9 Ciśnienie krwi Załóż smartwatch poprawnie na lewym / prawym 

nadgarstku, wejdź do menu ciśnienia krwi i możesz jednorazowo zmierzyć 

ciśnienie krwi.  

1.10 Tlen we krwi Załóż smartwatch poprawnie na lewym / prawym 

nadgarstku, wejdź do menu tlenu we krwi i możesz jednorazowo zmierzyć 

poziom tlenu we krwi. 

1.11 EKG Załóż smartwatch prawidłowo na lewym / prawym nadgarstku, 

wejdź do menu EKG i możesz zmierzyć EKG tylko raz. Dane zostaną 

zapisane w aplikacji.  

1.12 Stoper Kliknij stoper, aby wejść do interfejsu czasowego, kliknij ikonę 

start, aby rozpocząć odmierzanie czasu, możesz zapisać 8 razy dane 

pomiarowe, kliknij ikonę ponownie, aby wstrzymać. Przesuń palcem w 

prawo po ekranie, aby wyjść, i ponownie wejdź do stopera. Poprzedni zapis 

czasu zostanie wyczyszczony i zostanie uruchomiony ponownie.  

1.13 Znajdź telefon Po powiązaniu smartwatcha z aplikacją kliknij, aby 

znaleźć telefon na zegarku, telefon wibruje lub dzwoni.  

1.14 Ustawienie  



1.14.1 Siedzący tryb przypomnienia Przełącznik jest domyślnie wyłączony. 

Po podłączeniu do aplikacji, funkcja włączania / wyłączania aplikacji może 

sterować funkcją włączania / wyłączania smartwatcha.  

1.14.2 Podnieś rękę, aby rozjaśnić ekran Przełącznik jest domyślnie 

wyłączony. Po podłączeniu do aplikacji, funkcja włączania / wyłączania 

aplikacji może sterować funkcją włączania / wyłączania smartwatcha. 

1.14.3 System  

1, Sprawdź nazwę Bluetooth smartwatcha, adres Bluetooth i numer wersji. 

2, Przywróć ustawienia fabryczne, kliknij reset fabryczny, smartwatch 

przywróci stan fabryczny.  

3, Zamknij, kliknij przycisk wyłączania, smartwatch wyłączy się.  

1.14.4 Ekran jest podzielony na następujące funkcje  

1, kliknij, aby ustawić pokrętło przełącznika  

2） Naciśnij i przytrzymaj, aby wejść do funkcji wyboru wybierania, przesuń 

palcem w lewo iw prawo, aby przełączyć 

3, regulacja jasności, kliknij, aby dostosować jasność ekranu  

4, Czas trwania ekranu, kliknij, aby dostosować czas trwania ekranu  

5, Obróć czas trwania nadgarstka, kliknij, aby dostosować czas trwania 

obrotu nadgarstka  

1.14.5 Wybór języka Kliknij, aby zmienić język smartwatcha  

1.14.6 Styl menu Kliknij, aby wybrać typ stylu menu  

1.14.7 Kod QR Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację  

1.14.8 Wibracje Kliknij, aby dostosować intensywność wibracji  

1.1.5 Zadzwoń 1, zapis połączeń: można zapisać zapisy połączeń 

podłączonego telefonu (można zapisać do 10 zapisów połączeń, gdy 10 

zapisów jest pełnych, zostanie nadpisanych jeden po drugim. Kliknij 

dowolny rekord połączenia, aby oddzwonić) 2) Częsty kontakt: podłącz 

aplikację i wybierz często kontakty do dodania do aplikacji (do dodania 10 

kontaktów) 3) Wybieranie numeru telefonu: wprowadź numer telefonu, aby 

wykonać połączenie po podłączeniu aplikacji. 4) Zadzwoń do Bluetooth, pół 

godziny nie jest używane, automatycznie się zamknie, użyj ponownie, 

Bluetooth automatycznie się połączy  

1. Sposób pobierania aplikacji 



 

 

1) Zeskanuj kod QR, aby pobrać  
2 Sklep z aplikacjami: 
Pobierz aplikację „FitcloudPro” z App store, Google Play lub innego sklepu z 

aplikacjami 

 

3 Powiąż Bluetooth  

3.1 Brak połączenia: Po włączeniu smartwatcha Bluetooth jest zawsze 

w stanie wyszukiwania. Po otwarciu APK / APP przejdź do Urządzenie> 

Dodaj urządzenie> Kliknij Rozpocznij wyszukiwanie, wybierz i kliknij 

odpowiednią nazwę urządzenia smartwatch, aby pomyślnie powiązać 

smartwatch z aplikacją.  

3.2 Powiązanie statusu aplikacji: Synchronizacja czasu oglądania: 

smartwatch został pomyślnie powiązany z aplikacją. Kliknij, aby 

zsynchronizować godzinę i format czasu na smartwatchu i telefonie.  

3.3 Wyszukaj urządzenie Smartwatch jest pomyślnie powiązany z 

aplikacją, kliknij, aby znaleźć smartwatch w aplikacji, a smartwatch raz 

wibruje.  

3.4 Synchronizacja danych Smartwatch jest pomyślnie powiązany z 

aplikacją, a dane dotyczące zdrowia smartwatcha można 

zsynchronizować z aplikacją; kiedy otwierasz sen i kroki, możesz z 

powodzeniem kliknąć, aby wybrać datę. Kliknij ikonę w prawym górnym 

rogu, aby pomyślnie udostępnić bieżące dane interfejsu znajomym QQ, 

WeChat, WeChat, Sina Weibo, Twitter. 3.5 Wiadomości push 

Smartwatch i aplikacja są pomyślnie powiązane, otwórz odpowiednie 

uprawnienia do powiadomień w systemie telefonicznym. Wprowadź 

aplikację do aplikacji z dodatkowymi powiadomieniami i otwórz 

odpowiednią aplikację innej firmy.  

3.5.1. Powiadomienie o połączeniu ： Otwórz powiadomienie o 

połączeniu w aplikacji. Gdy telefon otrzyma przypomnienie o 

połączeniu, smartwatch zaświeci się i zawibruje.  

3.5.2. Powiadomienie informacyjne ： Otwórz powiadomienie 

informacyjne w aplikacji osobistej. Po odebraniu jednej / wielu 

wiadomości na telefon smartwatch otrzyma jedno / wiele przypomnień o 

wiadomościach w tym samym czasie.  



3.5.3. Powiadomienie o innej wiadomości aplikacji: Włącz odpowiednie 

powiadomienie o wiadomościach aplikacji w aplikacjach osobistych, 

takich jak WeChat, QQ, Facebook, Twitter i innych. Gdy telefon otrzyma 

jedno / wiele powiadomień o wiadomościach aplikacji, smartwatch 

otrzyma jednocześnie jedno / wiele odpowiednich przypomnień o 

wiadomościach.  

 

3.6 Ruch WeChat Dane sportowe smartwatcha można 

zsynchronizować z listą rankingową ruchu WeChat.  

3.7 Apple Health》 Po ustawieniu możesz przeglądać dane FitcloudPro w 

Apple Health  

3.8 Przypomnienie o piciu wody Ustaw okres od początku do końca i 

częstotliwość (minuty) w aplikacji. Kiedy nadejdzie czas, aby przypomnienia 

o piciu wody, smartwatch zacznie wibrować i pojawi się ikona wody pitnej.  

3.9 Siedzący tryb przypomnienia: Ustaw przedział czasu od początku do 

końca oraz przedział czasu (w minutach) siedzącego trybu życia w aplikacji, 

a następnie kliknij, aby wprowadzić ustawienie powtarzania, aby wybrać 

datę przypomnienia o siedzącym trybie życia (tydzień). Po osiągnięciu 

czasu siedzącego smartwatch zacznie wibrować i pojawi się ikona trybu 

siedzącego, od 12:00 do 14:00. to tryb nie przeszkadzać.  

 


