
6. Nie dotykaj chemikaliami, takich jak benzyna, rozpuszczalniki do 
czyszczenia, propanol, alkohol lub środki odstraszające owady.
7. Nie używaj tego produktu w środowisku o wysokim napięciu i 
silnym polu magnetycznym.
8. Jeśli masz wrażliwą skórę lub nosisz bransoletkę zbyt ciasno, 
możesz czuć się nieswojo.
9. Należy co jakiś czas zetrzeć krople potu z nadgarstka. Pasek 
może być narażony na działanie mydła, potu, alergeny lub składniki 
zanieczyszczeń przez długi czas, które mogą powodować swędzenie
skóry.
10. Jeśli używasz go często, zaleca się czyszczenie zegarka raz w 
tygodniu. Przetrzyj wilgotną szmatką i usuń olej lub kurz łagodnym 
mydłem.
11. Nie zaleca się noszenia bransoletki do gorącej kąpieli.
Powszechne problemy
1. Czekasz zbyt długo na pierwsze tętno testowe?
Testowanie tętna po raz pierwszy wymaga zebrania dłuższych 
sygnałów na podstawie różnych populacji w programie aby dokładnie
obliczyć tętno.
2. Co należy zrobić, jeśli połączenie Bluetooth nie powiedzie 
się? (Połączenie / ponowne połączenie nie powiodło się lub 
ponowne połączenie jest powolne)
Sprawdź, czy Twoje urządzenie ma system iOS 9.0 i Android 4.4 lub 
nowszy oraz obsługuje Bluetooth 5.0.
Ze względu na problem zakłóceń sygnału w połączeniu 
bezprzewodowym Bluetooth, czas każdego połączenia może być 
różny. Jeśli nie można nawiązać połączenia przez długi czas, upewnij
się, że operacja jest wykonywana odpowiednio: brak pól 
magnetycznych lub wielu urządzeń Bluetooth

1. Wyłącz i włącz Bluetooth.
2. Zamknij aplikację działającą w tle lub uruchom ponownie telefon.
3. Nie podłączaj innych urządzeń lub funkcji Bluetooth w tym samym 
czasie.
4. Czy aplikacja działa normalnie w tle. Jeśli nie znajduje się w tle, 
może nie zostać podłączony.

Nie możesz znaleźć zegarka?
Gdy zegarek nie jest wyszukiwany przez telefon komórkowy podczas
transmisji Bluetooth, upewnij się, że zegarek  jest zasilany i 
aktywowany i nie jest powiązany z innymi telefonami komórkowymi. 
Następnie zamknij zegarek w stosunku do telefonu komórkowego. 
Jeśli nadal nie działa, wyłącz Bluetooth telefonu komórkowego na 20 
sekund. Następnie uruchom ponownie Bluetooth w telefonie.
Dlaczego powinienem ciasno nosić bransoletkę podczas 
pomiaru tętna?
Bransoletka działa na zasadzie odbicia światła. Po wniknięciu źródła 
światła w skórę zbiera sygnał odbity do czujnika, aby obliczyć tętno. 
Jeśli nie będziesz go nosić ciasno, światło otoczenia dostanie się do 
czujnika, co wpłynie na dokładność pomiaru.
Dlaczego nie otrzymuję przypomnień, gdy przypomnienie jest 
włączone?
Telefon z systemem Android: Upewnij się, że telefon i zegarek są 
połączone. Po podłączeniu otwórz odpowiednie uprawnienia w 
ustawieniach telefonu, zezwalaj aplikacji „GloryFit” na dostęp do 
połączeń przychodzących, tekstu wiadomości i kontakty oraz 
uruchom „GloryFit” w tle; jeśli telefon jest zainstalowany. Jest 

zabezpieczenie oprogramowanie, dodaj „GloryFit” jako zaufanie.

Telefon Apple: jeśli po podłączeniu nie ma przypomnienia, to zaleca 
się ponowne uruchomienie telefonu i ponowne połączenie. Podczas 
ponownego łączenia zegarka musisz poczekać na telefon, aby 
wyświetlił [Żądanie parowania Bluetooth] i kliknij [Parowanie], aby 
otrzymać przypomnienie.
Czy bransoletka jest wodoodporna?
Obsługuje poziom wodoodporności i pyłoszczelności IP67 (standard 
IP67 to 35 stopni wody, głębokość wody to 1 metr, zanurzenie w 
wodzie przez 30 minut), mycie rąk, deszcz, zimny prysznic, myjnia 
samochodowa.
Czy połączenie Bluetooth musi być zawsze włączone? Czy są 
jakieś dane po odłączeniu?
Zanim dane nie zostaną zsynchronizowane, dane są przechowywane
na hoście zegarka (dane mogą być przechowywane przez siedem 
dni). Gdy połączenie Bluetooth między telefonem komórkowym a 
bransoletką powiedzie się, dane zostaną automatycznie przesłana na
telefonu komórkowego. Zsynchronizuj dane z telefonem 
komórkowym.
Uwaga: jeśli włączysz funkcję przypomnienia o połączeniach 
przychodzących i wiadomościach tekstowych, musisz zachować 
Bluetooth połączony. Przypomnienie o alarmie obsługuje tryb offline.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SMARTWATCH ZAXER ZF19

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.



Wymagania sprzętowe
 IOS9.0 or later      
 Android4.4 or later       
 Bluetooth 5.0   

APP ---- dwuwymiarowy kod:
Rodzaj urządzenia: 1,3-calowy pełny
okrągły ekran
Typ / pojemność baterii: Litowo-
polimerowy / 180 mAh
Wyświetlacz: Kolorowy ekran IPS o
przekątnej 1,3 cala
Model tętna: VC31
Waga produktu: 50g
Metoda ładowania: magnetyczna ładowarka
Całkowita długość: 235mm
Napięcie wejściowe: DC 5,0 V.
Poziom wodoodporności: IP67
Moc baterii: 0,74 Wh
Materiał paska: Pasek skórzany / pasek silikonowy

Układ: Realtek8762c + w pełni dotykowy układ Bluetooth: 5.0
Rozmiar ekranu: pełny okrąg 1,3 cala Piksele ekranu: 240 * 240

Zgodny system: Android 4.4 lub nowszy, iso9.0 lub nowszy
Czas czuwania: 20 dni w przypadku normalnego czuwania, 5-7 dni 
użytkowania

Główny interfejs funkcji
A. Główny interfejs wybierania
Strona aplikacji --- aplikacje do wybierania numerów dokujących, 
można z łatwością pobrać.
Zegarek ma trzy główne interfejsy, a interfejs można później 
przełączać Przez długie naciśnięcie głównego interfejsu przez trzy 
sekundy. Po sparowaniu aplikacji i podłączeniu po raz pierwszy, 
bransoletka zsynchronizuje czas, datę i dzień tygodnia
B. Interfejs menu głównego
Status; Tętno; Ciśnienie krwi; Tlen we krwi; Sport; Pogoda; 
Wiadomości; Stoper; Szukanie; Ustawienia

Interfejs 
Przejdź do tego interfejsu, aby wyświetlić bieżące kroki, dystans i 
stan kalorii. Odległość i kalorie są obliczane i wyświetlane na 
podstawie bieżącej liczby kroków marszu, wartości wzrostu i wagi 
ustawionej osobiście w aplikacji.

1. Interfejs tętna, interfejs ciśnienia krwi, interfejs tlenu we krwi
Przełącz na interfejs tętna / interfejs ciśnienia krwi / interfejs tlenu we 
krwi i automatycznie wprowadzić wykrywanie; możesz także połączyć
się z aplikacją mobilną, aby przetestować interfejs tętna / interfejs 
ciśnienia krwi. Jeśli bransoletka nie jest prawidłowo noszona lub test 
zakończy się niepowodzeniem, zostanie wyświetlony interfejs awarii. 
W trybie wykrywaniu tętna / ciśnienia krwi / wykrywania tlenu we krwi,
żywotność baterii zostanie zmniejszona.
Model tętna to: VC31, który jest dynamicznym tętnem w czasie 
rzeczywistym i dostosowuje się do różnych tonów skóry.
Środki ostrożności dotyczące tętna, ciśnienia krwi, tlenu we krwi
• Podczas testu zaświeci się dioda LED tętna z tyłu bransoletki;
• Czujnik powinien znajdować się blisko skóry, aby światło 
zewnętrzne nie wpłynęło na dokładność pomiaru test;

• Utrzymuj obszar testowy w czystości. Pot lub plamy mogą wpływać 
na wyniki testu.
2. Interfejs sportowy
Przejdź do tego interfejsu, kliknij ekran, aby przejść do określonego 
interfejsu sportowego, w tym bieganie, jazda konna, skakanie, 
badminton, tenis stołowy, tenis, wspinaczka, turystyka, koszykówka, 
piłka nożna, baseball, softball, siatkówka, krykiet, rugby, futbol 
amerykański, hokej, taniec,  jazda na rowerze, joga, brzuszki, 
bieżnie, gimnastyka, wioślarstwo, skakanie, zamykając ekran możesz
przełączać określony interfejs sportowy.
Naciśnij boczny klawisz, aby powrócić i wyjść z określonego 
interfejsu ćwiczeń.
3. Interfejs wyszukiwania
Gdy zegarek i telefon są połączone, naciśnij i przytrzymaj 
wyszukiwanie, aby znaleźć telefon.
4. Interfejs ustawień
Dotknij interfejsu funkcji ekranu, aby przejść do dolnego interfejsu 
menu, aby uzyskać więcej funkcji operacji.
Regulacja jasności: dotknij ekranu, aby wybrać inną jasność. 
Istnieją cztery poziomy jasność.
Informacje o wersji: Kliknij interfejs na ekranie, aby wyświetlić 
numer wersji oprogramowania i adres Bluetooth bransoletki.
Przywróć ustawienia: naciśnij i przytrzymaj ekran przez trzy 
sekundy na tym interfejsie, całe dane zostaną wyczyszczone, a dane 
aplikacji zostaną usunięte w ciągu dnia (reszta danych historycznych 
zostaną zachowane).
Wyłączanie: W tym interfejsie naciśnij i przytrzymaj na ekranie przez 
trzy sekundy, aby zamknąć przesuń w dół, zegarek będzie wibrować 
w tym samym czasie.
Uruchamianie: długie naciśnięcie przycisku bocznego powoduje 
uruchomienie.
5. Sterowanie muzyką
Gdy zegarek i telefon komórkowy są połączone, otwórz sterowanie 
muzyką, naciśnij przycisk odtwarzania. Przycisk do odtwarzania 
muzyki, można wstrzymać, poprzedni utwór, następny utwór.
Metoda ładowania
Po raz pierwszy zdejmij zegarek i naładuj urządzenie za pomocą 
ładowarki. Podczas ładowania zegarek automatycznie się włączy. 
(Ta metoda ładowania jest następująca: Dopasuj dwa styki ładowarki 
do pozycji ładowania z tyłu zegarka. Magnetyczna podstawa ładująca
automatycznie się połączy , a drugi koniec jest podłączony do 
standardowego interfejsu USB w celu ładowania.
Zainstaluj aplikację 
Zeskanuj poniższy kod QR lub wejdź na główne market aplikacji, aby 
pobrać i zainstalować „GloryFit”
Po pomyślnym wyszukaniu aplikacji mobilnej kliknij ikonę urządzenia
↓
Dodaj urządzenie (iOS) / Dodaj urządzenie (Android)
↓
Kliknij ikonę wyszukiwania w prawym górnym rogu
↓
Kliknij połączenie urządzenia

Połączenie Bluetooth: po pomyślnym sparowaniu aplikacja 
automatycznie zapisuje adres Bluetooth
Zegarka.  Gdy aplikacja jest otwarta lub działa w tle, będzie 
automatycznie wyszukiwać i łączy się z zegarkiem.
Synchronizacja danych: ręcznie ściągnij dane synchronizacji na 
stronie głównej aplikacji; zegarek może przechowywać dane offline 
przez 7 dni. Im więcej danych, tym dłuższy czas synchronizacji, 
najdłuższy to około 2 minuty. Po zakończeniu synchronizacji nastąpi 

„synchronizacja zakończony ”.
Funkcja przypomnienia
Funkcja przypomnienia musi być włączona przez przełącznik 
przypomnienia na stronie funkcji „Urządzenie” w aplikacji. Zegarek 
zawibruje, gdy nadejdzie przypomnienie.
Przypomnienie o połączeniu: gdy nadejdzie połączenie, 
bransoletka wibruje, a nazwa lub numer telefonu zostanie 
wyświetlone. Jeśli w aplikacji jest włączona funkcja „odrzucania 
połączeń”, naciśnij i przytrzymaj ekran aby odrzucić połączenie.
Kategorie przypomnień: przypomnienie o połączeniu, wiadomość z 
przypomnieniem, siedzący tryb przypomnienia, inteligentny alarm 
przypomnienie, tryb nie przeszkadzać itp.

Przypomnienie SMS: po otrzymaniu wiadomości tekstowej zegarek 
wibruje i wyświetla ikonę
przypomnienie. Kliknij, aby wyświetlić treść wiadomości tekstowej. 
Przypomnienie o powiadomieniach: kiedy po otrzymaniu 
komunikatu zegarek wibruje i wyświetla ikonę przypomnienia. Kliknij, 
aby wyświetlić zawartość WeChat.
Inteligentny budzik: możesz ustawić trzy budziki. Po ustawieniu 
budzik będzie zsynchronizowany z opaską. Inteligentny budzik to 
cichy budzik. Kiedy zabrzmi alarm, opaska zainicjuje umiarkowane 
wibracje i będzie obsługiwać przypomnienia o budziku offline.
Siedzący tryb przypomnienia: domyślny interwał przypomnień to 
jedna godzina; po podłączeniu, jeśli użytkownik nie ćwiczył przez 
godzinę, bransoletka będzie wibrować, przypominając użytkownikowi 
o ćwiczeniach.
Inne przypomnienia: podczas otrzymywania innych informacji, 
takich jak e-maile, zegarek będzie wibrować i wyświetlić inne ikony 
przypomnień. Kliknij, aby wyświetlić zawartość.
Przypomnienie o ładowaniu: gdy opaska jest podłączona do źródła 
zasilania lub bazy ładującej
jest naładowany, silnik wibruje. Zwróć uwagę na niski poziom 
naładowania baterii lub stan pełnego naładowania. 

Funkcja wykrywania snu
Kiedy zaśniesz, bransoletka automatycznie określi wejście w tryb 
monitorowania snu, automatycznie wykryj głęboki sen / lekki sen / 
czas budzenia przez całą noc i oblicz jakość snu; dane snu 
obsługiwane sią na razie tylko przez  stronie aplikacji.
Uwaga: dane dotyczące snu będą dostępne tylko wtedy, gdy nosisz 
zegarek do snu.
Sterowanie kamerą
Strona aplikacji --- potrząśnij, aby zdalnie robić zdjęcia; Stan 
połączenia Bluetooth musi być zagwarantowany
Przywróć urządzenie
APP --- Przywróć urządzenie - Sekcja usuwa wszystkie zapisy historii
w aplikacji i urządzeniu

Środki ostrożności
1. Należy unikać silnego uderzenia, ekstremalnego ciepła i ekspozycji
bransoletki.
2. Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani modyfikować
urządzenia.
3. To urządzenie wykorzystuje 5 V 500MA do ładowania. Surowo 
zabrania się stosowania zasilaczy przepięciowych do ładowania.
4. Środowisko pracy tego urządzenia wynosi 0 ° ~ 45 °. Zabrania się 
wrzucania go do ognia, aby tego uniknąć powodując eksplozję.
5. Gdy zegarek jest mokry, przed ładowaniem należy wysuszyć 
miękką szmatką. W przeciwnym razie spowoduje  korozję styków 
ładowania i powodują awarię ładowania.
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