
INSTRUKCJA OBSŁUGI

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

użytkowania i działania sprzętu.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian

zawartość tej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.



1. Opis funkcji
1.1 Przyciski

Przycisk A: długie naciśnięcie włącza / wyłącza urządzenie, krótkie naciśnięcie włącza / 
wyłącza ekran.
Przycisk B: ekran dotykowy, obsługa pełnego ekranu dotykowego.
1.2 Ładowanie baterii
Ładowanie magnetyczne, jak pokazano na rysunku powyżej.

1.1 Interfejs wybierania w trybie gotowości
1)Przesuń w prawo, aby przejść do interfejsu menu, funkcja menu jest domyślnym inteligentnym 
stylem, przesuń w górę / w dół / w lewo / w prawo, aby wyświetlić ikonę funkcji menu. 
2) Przesuń w dół, aby wejść do menu: stan połączenia Bluetooth / ustawienie skrótu / latarka 
/Pojemność baterii / regulacja jasności
3) Przesuń w lewo, aby wejść do funkcji kroków / tętna / nagrywania snu / skrótu.
4) Przesuń w górę, aby przejść do interfejsu informacyjnego.
5) Przytrzymaj interfejs wybierania w trybie gotowości, aby wybrać wybierani
1.2 Wiadomość
Zgodnie z ustawieniami włączenia uprawnień do powiadamiania, nowe wiadomości otrzymane na 
pasek powiadomień telefonu komórkowego zostaną przesłane na zegarek. W sumie może być 
zapisanych 15 wiadomości. Po zapisaniu 15 wiadomości otrzymane wiadomości zastąpią 
wiadomości otrzymane wcześniej. 
1.3 Zejdź do menu



Przesuń w dół interfejs gotowości i przejdź interfejs menu
• 1 ikona pokazuje stan połączenia Bluetooth; pojemność baterii 
• 2 Kliknij pierwszą ikonę, aby włączyć / wyłączyć jasny ekran 
• 3 Kliknij funkcję ikony, aby ustawić funkcję skrótu (wyświetlanie ekranu / język wybór / 
intensywność wibracji / styl menu / kod QR / informacje) 
• 4 Kliknij, zeskanuj, aby pobrać aplikację 
• 5 Kliknij znajdź telefon aby znaleźć funkcję telefonu (musi być połączony z aplikacją) 
• 6 Kliknij ikonę, aby włączyć lub wyłączyć tryb „Nie przeszkadzać” 
• 7 Kliknij ikonę, aby dostosować jasność ekranu 
1.4 Krokomierz
 Liczenie kroków jest domyślnie włączone, interfejs wyświetla aktualną liczbę kroków a dane są 
usuwane codziennie o godzinie 12:00 
1.5 Monitor snu
Okres monitorowania snu: od 21:00 do 09:00 Dane dotyczące snu zegarka można zsynchronizować 
z aplikacją po powiązaniu pliku aplikacja
1.6 Muzyka Bluetooth
Android: po podłączeniu zegarka do aplikacji na włącz odtwarzacz muzyki w telefon 
komórkowym, możesz sterować odtwarzaniem / wstrzymywaniem muzyki, zwiększać i zmniejszać 
głośność i przełączać utwory na zegarku; iOS: zegarek jest powiązany z aplikacją, włącz mobilny 
odtwarzacz muzyki, zegarek może kontrolować odtwarzanie / wstrzymywanie muzyki, zwiększanie
i zmniejszanie głośności oraz przełączanie utworów
1.7 Tryb sportowy (chodzenie, bieganie, wspinaczka, koszykówka, badminton)
1.7.1 Wybierz odpowiedni tryb sportowy, kliknij ekran, wprowadź odliczanie  do wejścia w 
odpowiedni tryb sportowy; przesuń ekran w prawo, aby przejść do końca interfejsu sportowego i 
zapisać dane
1.7.2 Gdy dystans jest większy niż 200 metrów lub czas ćwiczenia jest większy niż 5 minut, możesz
zapisać dane dotyczące ćwiczeń; gdy jest mniejszy zostanie wyświetlone okno „Za mało danych do 
zapisania”
1.8 Tętno
 Prawidłowo załóż zegarek na nadgarstek (lewa / prawa ręka), wejdź w menu tętna aby zmierzyć 
wartość tętna. Test trwa 45 sekund. Wskaźnik tętna wyłączy się po 3 sekundach po zakończeniu 
testu.
1.9 Ciśnienie krwi
 Prawidłowo załóż zegarek na nadgarstek (lewa / prawa ręka), wejdź do menu ciśnienia krwi, aby 
rozpocząć pomiar i uzyskać jedną wartość ciśnienia krwi.
1.10 Tlen we krwi
Prawidłowo załóż zegarek na nadgarstek (lewa / prawa ręka), wejdź do menu tlenu we krwi, kliknij 
start i uzyskaj wartości tlenu we krwi.
1.11 Budzik
Ustaw alarm w aplikacji, aby zsynchronizować go z zegarkiem.
1.12 Stoper
 Kliknij stoper, aby przejść do interfejsu czasowego, kliknij '; Start ";, aby rozpocząć odmierzanie 
czasu, i kliknij ikonę ponownie, aby wstrzymać. Przesuń palcem w prawo po ekranie, aby wyjść, a 
następnie ponownie wejdź do stopera. Poprzedni czas zostanie wyczyszczony i uruchomiony 
ponownie.
1.13 Znajdź telefon
Po powiązaniu zegarka z aplikacją kliknij zegarek, aby znaleźć telefon, a telefon to zacznie 
wibrować lub dzwonić
1.14 Ustawienia
1.14.1 Przypomnienie o siedzącym trybie życia
Przełącznik jest domyślnie wyłączony. Rozszerzenie funkcji zegarka można włączyć lub wyłączyć.
1.14.2 Podnieś rękę, aby rozjaśnić ekran



Przełącznik jest domyślnie wyłączony. Po podłączeniu do aplikacji, funkcja włączania i wyłączania 
aplikacji może kontrolować funkcję zegarka.
1.14.3 System
1) Sprawdź nazwę Bluetooth / adres Bluetooth / numer wersji zegarka
2) Przywróć ustawienia fabryczne, kliknij Przywróć ustawienia fabryczne, zegarek powróci do 
ustawień fabrycznych
3) Zamknij, po kliknięciu przycisku Zamknij zegarek wyłączy się
1.14.4 Wyświetlacz ekranowy zawiera następujące funkcje
1) Kliknij, aby przełączyć tarczę
2) Przytrzymaj, aby wejść do funkcji wyboru pokrętła, przesuń w lewo iw prawo, aby wybrać 
pokrętło
3) Regulacja jasności, kliknij, aby dostosować jasność ekranu
4) Czas trwania ekranu, kliknij, aby dostosować czas trwania ekranu
5) Czas trwania jasnego ekranu po podniesieniu ręki, kliknij, aby dostosować czas trwania jasny 
ekran dla funkcji.
1.14.5Wybór języka
Kliknij, aby zmienić język
1.14.6 Styl menu
Kliknij, aby wybrać styl menu
1.14.7 Kod QR
Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację
1.14.8 Wibracja
Kliknij, aby dostosować intensywność wibracji

 Powiązanie aplikacji 
1. Metoda pobierania aplikacji
1.1 Zeskanuj kod QR do pobrania

1.2 Sklep z aplikacjami
 Pobierz aplikację „FitcloudPro” z App store, Google Play lub innego sklepu z aplikacjami 



3) Połączenie z Bluetooth
3.1 Po włączeniu zegarka włącz wyszukiwanie Bluetooth. Przejdź do „Urządzenie” - Dodaj 
urządzenie - kliknij „Start”, aby wyszukać i połączenie Jeśli wyświetli się odpowiednia nazwa 
urządzenia , zegarek został pomyślnie powiązany z aplikacją.
3.2 Synchronizacja czasu oglądania: po pomyślnym powiązaniu zegarka i aplikacji kliknij 
zsynchronizuj czas zegarka i telefonu.
3.3 Znajdź urządzenie Po pomyślnym powiązaniu zegarka z aplikacją kliknij aplikację telefonu, aby
znaleźć zegarek, zegarek zaświeci się i raz zawibruje
3.4 Synchronizacja danych Po pomyślnym powiązaniu zegarka i aplikacji, dane dotyczące zdrowia 
mogą być synchronizowane z Aplikacja; Włącz uśpienie, kroki, kliknij, aby wybrać datę, kliknij 
ikonę w prawym górnym rogu, aby udostępniać aktualne dane interfejsu
3.5 Wiadomość Po pomyślnym powiązaniu zegarka i aplikacji włącz odpowiednie powiadomienie 
zezwolenie w systemie telefonu komórkowego, wejdź do aplikacji i włącz odpowiednią aplikację . 
3.5.1. Powiadomienie o połączeniu przychodzącym  ：Włącz powiadomienie o połączeniu w 
aplikacji osobistej. Gdy telefon odbierze połączenie, zegarek rozjaśni się i zawibruje.
3.5.2. Powiadomienie SMS  ：Włącz powiadomienia SMS w aplikacji osobistej. Gdy telefon 
komórkowy go otrzyma, zegarek otrzyma przypomnienie SMS w tym samym czasie;
3.5.3. Inne powiadomienia aplikacji :
Włącz odpowiednie powiadomienia o wiadomościach w aplikacjach osobistych, takich jak
WeChat, QQ, Facebook, Twitter i inne aplikacje. Gdy telefon komórkowy odbierze powiadomienie 
o wiadomościach aplikacji, zegarek otrzyma również powiadomienia przypominające o 
wiadomościach.
3.6 Stan systemu iOS Po ustawieniu możesz wyświetlić dane FitcloudPro o stanie systemu iOS
3.7 Przypomnienie o wodzie pitnej Ustaw przedział czasu i częstotliwość przypomnienia o piciu 
wody. Kiedy nadejdzie czas na wodę pitną, zegarek wibruje i wyświetli ikonę wody pitnej.
3.8 Siedzący tryb przypomnienia Zegarek zawibruje i wyświetli ikonę trybu siedzącego. Tryb Nie 
przeszkadzać jest aktywny od 12:00 do 14:00 w południe.
3.9 Przypomnienie o alarmie Kliknij  Alarm i ustaw czas, kiedy nadejdzie godzina alarmu, 
wyświetli się ikona alarmu i zegarek zawibruje 6 razy.
3.10 Wykrywanie tętna Ustaw i zapisz przedział czasu w aplikacji. Interfejs tętna może zapisywać 
dane tętna mierzone co godzinę.
3.11 Aktualizacja oprogramowania Automatycznie wykryj, czy wersja oprogramowania 
układowego zegarka jest najnowszą wersją, jeśli istnieje nowsza wersja, wyświetli się informacja o 
możliwości aktualizacji do najnowszej wersji.


