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Dziękujemy za wybór naszego produktu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją 
obsługi, aby lepiej zrozumieć zasady użytkowania zegarka typu smartwatch.

Marka zastrzega sobie prawo do zmiany treści poniższej instrukcji bez 
wcześniejszego poinformowania o tym fakcie.

Opakowanie produktu zawiera: 
- smartwatch
- pasek
- instrukcję obsługi
- kabel ładujący.

1. Opis funkcji

1.1 Przyciski

A: Aby włączyć/wyłączyć urządzenie, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk A przez 
kilka sekund.  Pojedyncze naciśnięcie przycisku A wybudza/wygasza ekran.
B: Aby przejść do trybów sportowych, należy wcisnąć przycisk B.  Przycisk B również 
zatrzymuje i wznawia wybrany wcześniej tryb sportowy.
C: Ekran dotykowy.

A

C

B
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1.2 Ładowanie baterii

Ładowanie za pomocą magnetycznego kabla przedstawione jest na rysunku poniżej:

*Uwaga! Dwa styki kabla ładującego nie mogą jednocześnie stykać się
z przewodnikiem, ponieważ może to spowodować spalenie przewodu.

1.3 Tarcza w trybie czuwania

1) Aby otworzyć menu główne, należy przesunąć palcem po ekranie w prawą stronę. 
Następnie można wybrać kategorię, przeciągając ekran w górę lub w dół.
2) Przesunięcie palcem w dół spowoduje otwarcie menu szybkich ustawień: status 
połączenia Bluetooth, wydolność baterii, tryb “Nie przeszkadzać”, ustawienia, jasność 
ekranu.
3) Przesunięcie palcem w lewo udziela dostępu do funkcji, takich jak: licznik kroków, 
przebytych kilometrów oraz spalonych kalorii, pomiar tętna, pomiar jakości snu.
4) Dostęp do powiadomień można uzyskać przesuwając palcem w górę.
5) Aby zmienić wygląd ekranu, należy nacisnąć i przytrzymać przez chwilę palec
na tarczy. Motyw ekranu zmieni się od razu po naciśnięciu wybranej opcji.

1.4 Powiadomienia push

Przesunięcie palcem w górę po ekranie spowoduje wyświetlenie powiadomień push. 
Ta opcja wymaga sparowania smartwatcha z telefonem. Po zezwoleniu
na otrzymywanie powiadomień w zegarku komunikaty będą przenoszone z telefonu 
do smartwatcha. Jednocześnie ekran urządzenia może wyświetlać 15 powiadomień. 
Każdy następny komunikat będzie nadpisywał najstarsze powiadomienia.
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1.5 Menu szybkich ustawień

Aby dostać się do menu szybkich ustawień, należy przesunąć palcem w dół po ekranie.
Ikony na górze ekranu przedstawiają status połączenia Bluetooth oraz wydolność 
baterii. Ikony poniżej odpowiadają za tryb “Nie przeszkadzać”, skrót ustawień 
(ustawienia wyświetlacza, intensywność wibracji, wybór języka, kod QR, ustawienia 
systemowe), połączenie z telefonem, informacje o urządzeniu oraz jasność ekranu.
 
1.6 Krokomierz

Licznik kroków jest automatycznie włączony, a wyświetlacz pokazuje aktualny pomiar. 
Ilość kroków jest resetowana każdego dnia o północy.

1.7 Monitor snu

Monitor snu pobiera dane między godziną 21:00 a 09:00. Po wyjściu z funkcji 
monitorowania snu, dane zostają zsynchronizowane z zainstalowaną wcześniej 
aplikacją na telefonie.

1.8 Sterowanie muzyką za pomocą Bluetooth

Android: Po połączeniu zegarka z telefonem istnieje możliwość sterowania muzyką
z poziomu smartwatcha (włączanie/zatrzymywanie muzyki, sterowanie głośnością, 
zmiana utworu).
iOS: Należy połączyć smartwatch z aplikacją na telefonie i włączyć odtwarzacz 
muzyczny. Następnie z poziomu zegarka można zmieniać utwory, sterować głośnością 
oraz zatrzymywać muzykę.

1.9 Tryby sportowe (spacerowanie, bieganie, wspinaczka, rower, koszykówka, 
badminton)

1.9.1 Należy wybrać odpowiedni tryb sportowy. Po krótkim odliczaniu rozpoczyna się 
pomiar. Aby zastopować pomiar, należy przesunąć palcem w prawo po ekranie lub 
wcisnąć przycisk B. Aby wyjść z trybu sportowego, należy kliknąć czerwoną ikonę “     ”
i zapisać dane.
1.9.2 Kiedy mierzony dystans przekracza 200 metrów lub czas wykonywania 
ćwiczenia jest dłuższy niż 5 minut, istnieje możliwość zapisania pomiaru. Jeśli czas 
aktywności fizycznej jest krótszy, przy zapisie pojawi się komunikat informujący o tym, 
że pomiar jest zbyt mały, aby go zapisać. (W takim przypadku po wyjściu z trybu 
sportowego zapisana zostanie jedynie liczba kroków).

1.10 Pomiar tętna

Aby zmierzyć tętno, należy prawidłowo założyć smartwatch na dowolny nadgarstek 
oraz otworzyć menu pomiaru tętna. Pomiar trwa około 45 sekund. Światło pomiaru 
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tętna na spodzie koperty gaśnie po 3 sekundach od zakończenia pomiaru.

1.11 Pomiar ciśnienia krwi

Aby zmierzyć ciśnienie krwi, należy prawidłowo założyć smartwatch na dowolny 
nadgarstek, otworzyć menu ciśnienia krwi oraz rozpocząć pomiar.

1.12 Pomiar natlenienia krwi (pulsoksymetr)

Aby zmierzyć poziom natlenienia krwi, należy prawidłowo założyć smartwatch
na dowolny nadgarstek, otworzyć menu natlenienia krwi oraz rozpocząć pomiar.

1.13 Budzik

Ta opcja wymaga połączenia smartwatcha z telefonem. Należy ustawić konkretną 
godzinę alarmu w aplikacji, aby zsynchronizowała się ona z zegarkiem.

1.14 Stoper

Aby rozpocząć pomiar czasu, należy otworzyć stoper, nacisnąć ikonę “Start”. Ponowne 
kliknięcie ikony spowoduje zatrzymanie pomiaru. Aby zakończyć pomiar, należy 
przesunąć palcem po ekranie w prawo. Po ponownym otwarciu stopera, poprzedni 
wynik zostaje automatycznie zresetowany.

1.15 Funkcja “Znajdź telefon”

Ta opcja jest dostępna po połączeniu zegarka z telefonem. Kliknięcie przycisku
do znajdywania telefonu na zegarku wywoła wibracje/dźwięk na telefonie, co umożliwi 
jego znalezienie.

1.16 Ustawienia

1.16.1 Przypomnienie o aktywności
Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Sterować nią można za pomocą aplikacji
na telefonie.

1.16.2 Wybudzanie ekranu ruchem ręki
Ta funkcja jest domyślnie wyłączona. Sterować nią można za pomocą aplikacji
na telefonie.

1.16.3 System
1) O urządzeniu: Wyświetla nazwę Bluetooth, adres Bluetooth oraz wersję 
oprogramowania smartwatcha.
2) Wyłączanie urządzenia - aby wyłączyć zegarek, należy nacisnąć pole “Wyłącz”.
3) Przywracanie ustawień fabrycznych - po naciśnięciu ikony powrotu do ustawień 
fabrycznych, zegarek powróci do ustawień początkowych.
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1.16.4 Wyświetlacz ekranu
1) Przełączanie widoku tarczy - aby zmienić widok tarczy, należy dotknąć
i przytrzymać ekran. Wybór tarczy można zmienić przesuwając palcem po ekranie
w prawą lub lewą stronę.
2) Zmiana jasności ekranu
3) Ustawianie czasu wygaszania ekranu
4) Czas podświetlenia ekranu wywołanego przez ruch ręki

1.16.5 Wybór języka
Urządzenie umożliwia zmianę języka. Dostępne języki to: polski, angielski, francuski, 
niemiecki, rosyjski, hiszpański, portugalski, włoski, japoński, wietnamski, tajski oraz 
chiński uproszczony.

1.16.6 Kod QR
Aby pobrać aplikację na telefon, należy zeskanować kod QR.

1.16.7 Wibracje
Urządzenie umożliwia ustawienie poziomu wibracji w zegarku.

1.17 Czujnik ECG (EKG - jakość pracy serca)

Po połączeniu zegarka z aplikacją na telefonie należy uruchomić funkcję “ECG” 
zarówno w aplikacji, jak i w smartwatchu, założyć zegarek na nadgarstek i rozpocząć 
pomiar, który trwa około 30 sekund. Wynik widoczny jest w aplikacji na telefonie.

1.18 Kobieta

Ta funkcja pomaga kobietom monitorować m.in. cykl miesiączkowy oraz ciążę.

2. Łączenie z aplikacją

2.1 Metody pobierania aplikacji na telefon

2.1.1 Aby ściągnąć aplikacje, należy zeskanować kod QR.
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2.1.2 Sklepy z aplikacjami
Android: W App Store / Pea Pod / Google Play / lub innym należy wpisać
w wyszukiwarce sklepu frazę “FitcloudPro” i pobrać aplikację.
iOS: W App Store należy wpisać w wyszukiwarce frazę “FitcloudPro” i pobrać 
aplikację. 

Ikona aplikacji FitcloudPro w telefonach z systemem Android/iOS:

3. Łączność Bluetooth

3.1 Podłączanie urządzeń za pomocą Bluetooth

Po włączeniu zegarka urządzenie automatycznie wyszukuje dostępnych połączeń 
Bluetooth. Po uruchomieniu aplikacji na telefonie należy wybrać:
Urządzenia > Dodaj urządzenie > Start (rozpoczyna to wyszukiwanie dostępnych 
urządzeń)
Następnie należy wybrać odpowiednie urządzenie z listy i zakończyć proces.

3.2 Status połączenia

Synchronizacja czasu z urządzeniem: Po udanym połączeniu zegarka z telefonem 
należy zsynchronizować czas w obydwu urządzeniach.

3.3 Znajdź urządzenie

Po udanym połączeniu zegarka ze smartfonem można za pomocą aplikacji odnaleźć 
zagubiony smartwatch. W tym celu należy wybrać w aplikacji opcję szukania zegarka, 
wtedy smartwatch zawibruje, a jego ekran się wybudzi.

3.4 Synchronizacja danych

Gdy zegarek jest prawidłowo połączony z telefonem, dane dotyczące zdrowia mogą 
zostać przeniesione do aplikacji. Następnie można je udostępniać na portalach 
społecznościowych typu Facebook, WhatsApp, QQ, WeChat, Twitter itd.
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3.5 Powiadomienia push

Udane połączenie zegarka ze smartfonem daje możliwość wyświetlania powiadomień 
z licznych aplikacji na smartwatchu. Aby aktywować tę funkcję, w telefonie należy 
zezwolić wybranym aplikacjom na dostęp do powiadomień. W tym celu, w aplikacji 
FitcloudPro należy wejść w opcję “Urządzenia” - “Powiadomienia aplikacji” i wybrać 
interesujące dla użytkownika aplikacje.
 
3.5.1. Powiadomienia o przychodzących połączeniach
Powiadomienia o przychodzących połączeniach można włączyć w aplikacji 
FitcloudPro na telefonie. W momencie gdy na wybrany telefon przychodzi połączenie 
głosowe, smartwatch wibruje, a jego ekran się rozjaśnia.

3.5.2. Powiadomienia o wiadomościach SMS 
Powiadomienia o przychodzących wiadomościach tekstowych można włączyć
w aplikacji FitcloudPro na telefonie. W momencie gdy na wybrany telefon przychodzi 
wiadomość tekstowa (lub kilka wiadomości), powiadomienia równocześnie 
wyświetlają się na smartwatchu.

3.5.3 Powiadomienia z innych aplikacji
Powiadomienia z aplikacji typu Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter itd. można 
włączyć w aplikacji FitcloudPro na telefonie. W momencie gdy na wybrany telefon 
przychodzi powiadomienie z powyższych aplikacji, komunikaty równocześnie 
wyświetlają się na smartwatchu.

3.6 WeChat Sports

Sportowe dane z zegarka mogą być przeniesione do rankingów w aplikacji WeChat 
Sports. 
Android: Najpierw należy połączyć się z aplikacją FitcloudPro, a następnie z WeChat 
Sports.
iOS: połączenie z aplikacją FitcloudPro nie jest konieczne. Należy połączyć się 
bezpośrednio z WeChat Sports.

3.7 iOS - aplikacja Zdrowie

Po połączeniu zegarka z telefonem i odpowiednim ustawieniu, dane z FitcloudPro 
będą widoczne w aplikacji Zdrowie na telefonach z systemem iOS. 

3.8 Przypomnienie o piciu wody

Istnieje możliwość ustawienia przypomnienia o piciu odpowiedniej ilości wody
w danym okresie. Gdy nadchodzi ustalony wcześniej przez użytkownika czas, 
smartwatch wibruje, a na ekranie wyświetla się ikona przedstawiająca wodę.
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3.9 Przypomnienie o aktywności

Istnieje możliwość ustawienia przypomnienia o aktywności fizycznej. Gdy nadchodzi 
ustalony wcześniej przez użytkownika czas, a urządzenie nie wykrywa żadnego ruchu, 
smartwatch wibruje, a na ekranie wyświetla się odpowiednia ikona.

3.10 Alarm

Aby włączyć alarm w zegarku, należy wybrać w aplikacji opcję “Alarm”, następnie 
nacisnąć symbol “+” i wybrać odpowiednią godzinę. Gdy nadejdzie wybrana wcześniej 
pora, ekran smartwatcha wyświetli odpowiednią ikonę oraz aktualną godzinę,
a urządzenie zawibruje 6 razy.

3.11 Wykrywanie tętna

W smartwatchu można ustawić automatyczne mierzenie tętna w regularnych 
odstępach czasu w wybranym okresie. Wszystkie pomiary zostaną zapisane przez 
urządzenie.

3.12 Aktualizacja oprogramowania

Jeśli jest dostępna najnowsza wersja oprogramowania, smartwatch przypomni o tym 
użytkownikowi, zachęcając do aktualizacji.

3.13 Rozłączanie aplikacji

Aby zerwać połączenie zegarka z telefonem, należy w aplikacji wybrać opcję “Odłącz 
urządzenie”, a następnie przycisnąć “Potwierdź”.

FAQ

Urządzenie nie powinno być poddawane działaniu ekstremalnych temperatur 
przez długi czas. Przegrzanie lub ujemne temperatury mogą trwale uszkodzić 
zegarek.

Czy można wziąć gorącą kąpiel z zegarkiem na nadgarstku?

Temperatura wody podczas kąpieli może być relatywnie wysoka, co powoduje 
powstawanie pary wodnej, która jako gaz znacznie łatwiej przenika do środka koperty. 
Gdy temperatura otoczenia spada, para wodna ponownie zmienia się w ciecz i osadza 
wewnątrz urządzenia. To może spowodować zwarcie i w efekcie uszkodzenie zegarka.
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Zegarka nie można uruchomić / naładować.

Jeśli nowego urządzenia nie można uruchomić, należy podłączyć zegarek
do ładowania (może być to wynikiem zabezpieczeń podczas transportu urządzenia).
Jeśli poziom naładowania baterii jest zbyt niski lub gdy zegarek nie był używany przed 
długi czas, należy podłączyć urządzenie do ładowania na przynajmniej 30 minut,
a następnie uruchomić.

Gwarancja

1. Smartwatch jest objęty gwarancją w przypadku jakichkolwiek wad produkcyjnych 
oraz wad, które nie były spowodowane niepoprawnym użytkowaniem urządzenia.

Gwarancja obowiązuje od daty zakupu produktu. Płyta główna urządzenia jest objęta 
gwarancją trwającą 12 miesięcy, a bateria oraz ładowarka objęte są 6-miesięczną 
gwarancją.

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, takich jak:
- Usterek powstałych w wyniku rozmontowywania lub modyfikacji urządzenia przez 
nieautoryzowany serwis.
- Usterek powstałych w wyniku przypadkowego upuszczenia produktu.
- Wszelkich szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego korzystania
ze smartwatcha przez użytkownika lub osoby trzecie (np. zalanie zegarka, pęknięcia, 
stłuczenia, rysy).

3. Aby skorzystać z darmowej gwarancji, należy dostarczyć prawidłowo wypełnioną 
kartę gwarancyjną z datą zakupu oraz pieczątką sklepu, w którym urządzenie zostało 
zakupione.

4. Gdy produkt wymaga naprawy, należy zgłosić się do producenta lub 
autoryzowanego dystrybutora marki. Naprawy dokonane przez nieautoryzowany 
serwis skutkują utratą gwarancji.

Data zakupu:

Numer IMEI:

Nazwa sklepu:

Podpis klienta:

Podpis sprzedawcy:

Pieczątka sklepu:


