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Smart Health Watch
SWSW001BK

1. Observaciones generales
Lea el manual antes de usarlo.
La información de este documento no se 
modificará ni ampliará sin notificación previa.
El reloj debe cargarse 2 horas como mínimo 
antes de su uso.

1.1 Resistente al agua y al polvo
El reloj es resistente al agua y al polvo. Siga las 
siguientes pautas para mantener la función de 
impermeabilidad y a prueba de polvo.
No use el reloj bajo agua a fuerte presión.
No utilice el reloj al bucear, hacer esnórquel u 
otros deportes en aguas turbulentas.
Séquese las manos y asegúrese completamente 
antes de operar.
Cuando se exponga al agua, séquelo 
completamente con un paño suave. Si está 
expuesto a otros líquidos (como agua salada, 
agua de piscina, agua con jabón, aceite, 
perfume, protector solar, desinfectante 
de manos) o productos químicos (como 
cosméticos), lávelo con agua limpia y séquelo 
completamente con un paño suave.
Ante caídas o daños del reloj, puede dañarse 
la función de impermeabilidad y a prueba de 
polvo.
No desmonte el reloj, la función resistente al 
agua y al polvo se dañarán.
No use el reloj en temperaturas extremadamente 
altas o bajas
No utilice sopladores ni otros dispositivos de 
calefacción para secar el reloj.
No lo use en saunas o baños de vapor.

1.2 Limpieza y manejo
Proteja el reloj del polvo, el sudor, la tinta, el 
aceite y los productos químicos (cosméticos, 
aerosoles antibacterianos, desinfectantes para 
manos, detergentes e insecticidas), ya que las 
partes internas y externas podrían dañarse.
Limpieza del reloj SWSW001BK, no utilice 
jabón, detergente, materiales abrasivos, aire 
comprimido, ondas ultrasónicas o fuentes 

de calor externas. Los residuos de jabón, 
detergente, desinfectante de manos o 
detergente pueden causar irritación de la piel.
Después de hacer ejercicio o sudar, limpie su 
muñeca y correa. Use agua para limpiar y seque 
completamente antes de usar.

2. Especificación de producto.

Modelo SWSWW001BK

CPU RTL8762C ARM 
Cortex-M0 53MHz

Memoria RAM 128Kb + ROM 
64Mb

Pantalla táctil 
capacitiva

IPS de 1.3 “240 * 240 
píxeles

Versión de Bluetooth 5.0

Función temperatura, 
frecuencia cardíaca, 
marcación 
automática, no 
molestar, actividad 
diaria, sueño, 
notificación (G-mail, 
Facebook, Skype, 
WhatsApp, etc.)

Batería de iones de litio 3,7 V 
/ 240 mAh

3.1 Operación y detalles del 
producto.
1. Encendido: Mantenga presionada la tecla 

de encendido (power key) durante cinco 
segundos para encenderlo. La pantalla de 
inicio del reloj se mostrará después del inicio.

2. Operación de la pantalla táctil: Desde la 
pantalla de inicio, deslice hacia la derecha 
hasta la pantalla del menú, luego toque el 
ícono de función para ingresar al submenú 
correspondiente.

3. Brillo de la pantalla: cuando el reloj está en la 
pantalla de estado de interés, puede tocar la 
opción de brillo de la pantalla.

4. Cuando el botón de control por gestos 
está activado en la APP, el usuario también 
puede activar la pantalla girando la muñeca.

 Quick start guide
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5. Apagar: haga clic en el icono de 
Configuración, haga clic en Sistema - Apagar, 
haga clic en para apagar.

4.1 Guía de introducción rápida 
de productos.
1. Mantenga presionada la interfaz principal 

para entrar en la página de inicio en 
miniatura.

2. Deslizar hacia la derecha: muestra la lista de 
funciones -> Actividad diaria, Temperatura, 
Deportes, Frecuencia cardíaca, Sueño, Cuenta 
atrás, Temporizador, Música, Clima, Mensaje, 
Buscar teléfono, Relajarse, Configuración. 
Deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo 
para navegar por la lista y toque una función 
para seleccionar.

3. Deslizar hacia abajo: dDisplay Time, Conexión 
Bluetooth, batería, modo No molestar, 
configuración, buscar teléfono, información 
del sistema, configuración de brillo.

4. Deslizar hacia arriba: información de 
almacenamiento.

5. Deslizar hacia la izquierda: muestra Actividad 
diaria, Frecuencia cardíaca, Sueño, Clima.

Método de configuración:
Encendido. Cuando el reloj esté en modo reloj, 
mantenga presionado en la pantalla central 
y configure diferentes interfaces de reloj si lo 

desea deslizando hacia la derecha. Recuerde que 
la configuración del reloj se puede modificar en 
la App del teléfono.
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5.1 Descargar e instalar
Descargue e instale la aplicación 
“HitFit Pro” desde su APP Store o 
Google Play Store:

5.2.1 Conexión Bluetooth para 
Android
Abra la aplicación HitFit Pro -> Haga clic en 
“Dispositivo” en la parte inferior -> “Conexión de 
dispositivo” -> Dispositivo de búsqueda.

Haga clic en Aceptar y haga clic en “Emparejar” 
para vincular el reloj como se muestra a 
continuación.

Abra “HitFit Pro” -> deslice en la barra de 
menú de deslizamiento hacia la izquierda - 
Dispositivo - seleccione el icono del dispositivo 
correspondiente - busque el emparejamiento de 
dirección Bluetooth correspondiente
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5.2.1.2 Conexión Bluetooth para 
IOS
Paso 1: Abra la aplicación “HitFit Pro”, “Agregar 
dispositivo” en la pantalla “Yo” para buscar 
dispositivos Bluetooth cercanos, busque el 
nombre del reloj SWSW001BK y emparéjelo en 
la aplicación. Una vez que el reloj SWSW001BK 
esté conectado, se mostrará en la pantalla del 
menú Bluetooth del teléfono como se muestra 
a continuación.

Abra “HitFit Pro” -> barra de menú deslizante 
hacia la izquierda -> Dispositivo - seleccione el 
icono del dispositivo correspondiente - busque 
el emparejamiento de direcciones Bluetooth 
correspondiente.

Paso 2: Ahora la interfaz del menú de Bluetooth 
mostrará el reloj SWSW001BK conectado 
correctamente como muestra la imagen 
superior.
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5.2.2 Sincronización de datos
Empareje su reloj con la App “Hitfit Pro”, pulse

para sincronizar sus datos. Los datos de su reloj 
se mostrarán en la App.

5.2 Aviso:
No cierre el servicio de notificación de Bluetooth 
cuando esté borrando software en segundo 
plano o cierre el software de aplicación en 
segundo plano. Afectará a la función de 
sincronización entre el reloj y el teléfono si lo 
cierra.

5.3 Funciones Básicas
 

5.3.1 Datos de 
“movimiento” de la 
actividad diaria.

1. (1) El reloj mostrará el número total de pasos 
del usuario en el día, la distancia recorrida y 
las calorías quemadas. Los datos se borrarán 
a medianoche todos los días.

2. (2) Instrucciones de funcionamiento: en 
la interfaz principal, deslice el dedo hacia 
la izquierda y / o la derecha y haga clic en 
los datos de movimiento para cambiar a 
la interfaz del contador de pasos. Después 
de no realizar ninguna operación durante 
5 segundos, la pantalla se apagará 
automáticamente.

5.3.2   Temperatura

1. Introducción de la función: el reloj medirá la 
temperatura del usuario bajo la interfaz de 
medición de temperatura. Una vez finalizada 
la prueba, la vibración mostrará el resultado. 
Después de ninguna operación, la pantalla se 
apagará automáticamente.

2. Instrucciones de funcionamiento: deslice 
el dedo hacia la izquierda en la interfaz 
principal y haga clic en el icono de 
temperatura estática para cambiar a la 
interfaz de medición de temperatura. Una 
vez que se ingresa a la interfaz, comenzará la 
medición. Los datos de la izquierda son para 
la temperatura de la superficie corporal, se 
cambian en tiempo real. Los datos correctos 
para la temperatura corporal se miden 
durante 60 segundos para completar la 
medición. Durante la medición, el valor de la 
interfaz se mostrará “--.-”. Una vez completada 
la medición, se mostrará el valor.
Observación: Durante la prueba de 
temperatura corporal, la temperatura 
ambiente requiere entre 18 y 30 ° C.

5.3.3   Deportes

En modo deportivo: el icono de función de 
un solo punto le permite entrar en los modos 
deportivos como caminar, correr, escalar, montar 
a caballo y baloncesto.
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5.3.4   Ritmo cardíaco

1. Introducción de la función: el reloj medirá 
la frecuencia cardíaca del usuario en la 
interfaz de medición de la frecuencia 
cardíaca. Una vez finalizada la prueba, la 
vibración le avisará del resultado. Después 
de ninguna operación, la pantalla se apagará 
automáticamente.

2. Instrucciones de funcionamiento: deslice 
el dedo hacia la izquierda en la interfaz 
principal y haga clic en el icono estático de 
frecuencia cardíaca para cambiar a la interfaz 
de medición de frecuencia cardíaca. Una vez 
que se ingresa a la interfaz, comenzará la 
medición. Durante la medición, el valor de 
la interfaz será cero. Una vez completada la 
medición, se mostrará el valor. Si no se puede 
detectar el resultado, siempre se lo indicará.

5.3.5   Sueño

1. Introducción de la función: el reloj mostrará 
el tiempo de sueño del usuario la noche 
anterior. (Tiempo de medición del sueño 
21:30 - 12:00 del día siguiente)

2. Instrucciones de funcionamiento: deslice la 
interfaz principal hacia la izquierda y hacia 
la derecha, haga clic en suspensión para 
cambiar a la interfaz de suspensión, puede 
ver el tiempo de suspensión del día anterior.

5.3.6   Cuenta Atrás
Seleccione 1min, 5min, 10min, o 
introduzca el tiempo deseado de la 
función de cuenta atrás. 

5.3.7   Temporizador/
Cronómetro
Durante el cronometrado, puede 
iniciar/pausar/parar/reiniciar a cero 
con una simple tecla. 

5.3.8   Música
Tras conectarse vía Bluetooth, 
podrá manejar su teléfono móvil 
para reproducir música y ajustar el 
volumen, la voz se escuchará a través 
de su teléfono móvil.

5.3.9   Meteorología
Cuando esté conectado a la App 
HitFit Pro, el reloj le mostrará la 
meteorología local.

5.3.10   Mensajes
Tras conectarse vía Bluetooth, las 
notificaciones se enviarán a su reloj. 
(Active las notificaciones “push en 
la App)

5.3.11  Encontrar teléfono
Cuando esté conectado a su teléfono 
móvil, el teléfono vibrará y sonará 
un tono cuando seleccione el icono 
“Buscar Teléfono”.

5.3.12  Relax
Ajuste su respiración y relájese.
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5.3.13  Menú configuración

  

5. 3 1.4
Pantalla de Brillo: Incluye marcado, 
Brillo, Tiempo de pantalla, Ajuste de 
activación de muñeca.
 

5. 3 1.5
Intensidad de Vibración: 
configuración.

5. 3 1.6
Idioma: incluye diferentes idiomas , 
seleccione el deseado.

5. 3 1.7
Sistema: Incluye información del 
fabricante, apagado y Reset.
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Smart Health Watch
SWSW001BK

1. Uwaga
Przed rozpoczęciem korzystania ze smartwatcha 
należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
Treść niniejszej instrukcji obsługi może być 
zmieniona lub zmodyfikowana bez uprzedzenia 
ze strony producenta.
Przed rozpoczęciem użytkowania zegarek należy 
ładować co najmniej 2 godziny.

1.1 Wodoszczelność i odporność 
na kurz
Smartwatch jest odporny na działanie wody i 
kurzu. Proszę przestrzegać poniższych zaleceń, 
by zegarek nie stracił swoich właściwości 
w zakresie odporności na wodę i kurz. W 
przeciwnym wypadku urządzenie może ulec 
uszkodzeniu.
· Nie używaj smartwatcha pod silnym 
strumieniem i ciśnieniem wody.
· Nie używaj smartwatcha podczas nurkowania, 
nurkowania z rurką oraz podczas uprawiania 
innych sportów wodnych.
· Wysusz ręce i smartwatch przy użyciu suchej 
ściereczki przed jego obsługą.
· Jeśli smartwatch będzie narażony na zalanie 
wodą, należy wysuszyć go przy użyciu suchej 
ściereczki. Jeśli został narażony na płyny inne 
niż czysta słodka woda (np.: słona woda, woda 
chlorowana, woda z mydlinami, oleje, perfumy, 
kremy lub płyny dezynfekujące), przetrzyj 
najpierw te miejsca wilgotną ściereczką, a 
następnie wysusz smartwatch przy użyciu 
suchej ściereczki. Nieprzestrzeganie tych zasad 
może być przyczyną wadliwego działania 
smartwatacha lub jego uszkodzenia.
Jeśli smartwatch spadnie lub zostanie 
uderzony, odporność na wodę i kurz może ulec 
pogorszeniu, a nawet zegarek może stracić te 
właściwości.
Nie otwieraj smartwatcha samodzielnie. Może to 
wywołać brak dalszej odporności na wodę i kurz. 
Nie używaj smartwatcha w ekstremalnie 
wysokiej lub niskiej temperaturze.
Nie używaj nadmuchów ani urządzeń 

generujących ciepło do przyspieszenia suszenia 
smartwatcha.
Nie używaj smartwatcha w saunie, może 
wówczas stracić wodoszczelność.

1.2 Czyszczenie i należyte dbanie 
o model SWSW001BK
Należy przestrzegać poniższych wskazań, aby 
zapewnić prawidłowe działanie i atrakcyjny 
wygląd modelu SWSW001BK. Niestosowanie 
się do podanych zaleceń może prowadzić do 
uszkodzenia zegarka SWSW001BK, a także może 
powodować podrażnienia skóry.
Należy chronić zegarek przed działaniem 
kurzu, potu, atramentu, olei czy innych 
produktów chemicznych (takich jak kosmetyki, 
spreje antybakteryjne, płyty dezynfekujące, 
detergenty czy środki owadobójcze). W 
przeciwnym razie można uszkodzić wewnętrzne 
i zewnętrzne elementy zegarka lub spowodować 
pogorszenie właściwości jego działania. Jeśli 
model SWSW001BK zostanie zachlapany 
wspomnianymi substancjami, należy oczyścić go 
niepozostawiającą kłaczków ściereczką.
Do czyszczenia zegarka SWSW001BK nie 
należy stosować mydła, detergentów, 
materiałów ściernych, sprężonego powietrza, 
fal ultradźwiękowych ani zewnętrznych źródeł 
ciepła. W przeciwnym wypadku zegarek 
SWSW001BK może ulec uszkodzeniu. Ponadto, 
mydło, płyty dezynfekujące, detergenty 
pozostające na zegarku mogą prowadzić do 
podrażnień skóry.
Po ćwiczeniach fizycznych lub gdy się spocisz, 
umyj nadgarstek i pasek zegarka. Przemyj 
zegarek SWSW001BK wodą oraz przetrzyj go 
szmatką lekko zwilżoną w alkoholu, a następnie 
wytrzyj do sucha.
Jeśli zegarek SWSW001BK poplami się lub 
pozostaną na nim inne ślady, możesz spróbować 
go oczyścić miękką szczoteczką do zębów.

1.3 Jeśli masz alergie na 
materiały zastosowane w zegarku 
SWSW001BK, zwróć uwagę na 
następujące aspekty
Producent przeprowadził testy odnośnie 
obecności niebezpiecznych materiałów w 
konstrukcji zegarka SWSW001BK. Testy były 
prowadzone przez zewnętrzne agencje 
certyfikujące i obejmowały testowanie 

Skrócona instrukcja obsługi
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materiałów mających styczność ze skórą, testy 
toksyczności oraz testy obejmujące noszenie 
zegarka.
Zegarek SWSW001BK zawiera nikiel. Jeśli twoja 
skóra jest bardzo wrażliwa i masz alergię na 
materiały zastosowane w zegarku SWSW001BK, 
zachowaj odpowiednie środki ostrożności.
Nikiel: SWSW001BK zawiera niewielkie ilości 
niklu. Zawartość ta jest niższa niż wartość 
referencyjna podana w europejskiej regulacji 
REACH. Użytkownik zegarka SWSW001BK 
nie będzie narażony na działanie niklu, a 
nasze smartwatche przechodzą pozytywnie 
międzynarodowe testy certyfikacyjne. Jednakże, 
jeśli masz alergię na nikiel, zachowaj ostrożność 
korzystając z zegarka SWSW001BK.
Wszystkie materiały zastosowane w zegarku 
SWSW001BK spełniają odpowiednie standardy 
takie jak REACH czy RoHS.

2. Specyfikacja produktu

Model SWSWW001BK

Procesor RTL8762C ARM 
Cortex-M0 53MHz

Pamięć RAM 128Kb + ROM 
64Mb

Pojemnościowy 
ekran dotykowy

1.3” 240*240 pikseli 
IPS

Wersja Bluetooth 5.0

Funkcje Temperatura, 
Rytm pracy serca, 
Dotykowa tarcza, 
Nie przeszkadzać, 
Dzienna aktywność, 
Sen, Powiadomienia 
(G-mail, Facebook, 
Skype, WhatsApp 
itp.)

Bateria litowo-jonowa 
3.7V/240mAh

3.1 Szczegółowe informacje o 
produkcie
1. Włączanie: Gdy zegarek jest wyłączony, 

naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika 
przez 5 sekund, aby włączyć zegarek. Po 
uruchomieniu wyświetlony zostanie główny 
ekran zegarka.

2. Obsługa ekranu dotykowego: Gdy 
wyświetlany jest ekran główny, przeciągnij 
placem po ekranie w prawą stronę, by 
wyświetlić ekran menu, następnie puknij 
ikonę funkcji, aby przejść do odpowiedniego 
sub-menu.

3. Ekran wybudzenia: Gdy ekran zegarka 
jest wyłączony, możesz nacisnąć przycisk 
włącznika, aby wybudzić ekran. Jeśli w 
aplikacji funkcja sterowania gestem jest 
włączona, ekran można także wybudzić 
poprzez obrócenie nadgarstka.

4. Wyłączanie: Kliknij ikonę ustawień (Setting), 
kliknij pozycję System – Zamknij system, po 

czym kliknij pozycję , by wyłączyć 
zegarek.

4.1 Krótkie wprowadzenie do 
obsługi
1. Mantenga presionada la interfaz principal 

para entrar en la página de inicio en 
miniatura.

2. Deslizar hacia la derecha: muestra la lista de 
funciones -> Actividad diaria, Temperatura, 
Deportes, Frecuencia cardíaca, Sueño, Cuenta 
atrás, Temporizador, Música, Clima, Mensaje, 
Buscar teléfono, Relajarse, Configuración. 
Deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo 
para navegar por la lista y toque una función 
para seleccionar.

3. Deslizar hacia abajo: dDisplay Time, Conexión 
Bluetooth, batería, modo No molestar, 
configuración, buscar teléfono, información 
del sistema, configuración de brillo.

4. Deslizar hacia arriba: información de 
almacenamiento.

5. Deslizar hacia la izquierda: muestra Actividad 
diaria, Frecuencia cardíaca, Sueño, Clima.
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5.1 Pobieranie i instalacja
Należy pobrać z zainstalować w 
telefonie aplikację “HitFit Pro” dostępną 
w APP Store lub Google Play:

5.2.1 Połączenie Bluetooth dla 
smartfonów z systemem Android
Otwórz aplikację HitFit Pro App – Kliknij na 
dole pozycję “Device”(Urządzenie) -- “Device 
Connection”(Łączenie urządzenia) --Searching 
Device (Wyszukiwanie urządzenia).

Kliknij OK , po czym Pair (Parowanie), aby 
połączyć zegarek.
Otwórz “HitFit Pro”- przesuń palcem po 
belce menu w lewą stronę - Device – wybierz 
odpowiednią ikonę urządzenia – wyszukaj 
odpowiedni adres parowania Bluetooth
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Metoda ustawień:
Włącz smartwatch. Gdy jest on w trybie zegara, 
naciśnij na dłużej środkową część ekranu i ustaw 
odpowiadający Ci typ tarczy.



5.2.1.2 Połączenie Bluetooth dla 
IOS
Połączenie krok 1:  Otwórz aplikację “HitFit 
Pro”, na ekranie „Start” wybierz pozycję “Dodaj 
urządzenie”, aby wyszukać znajdujące się 
w pobliżu urządzenia Bluetooth; odszukaj 
smartwatch o nazwie SWSW001BK i sparuj 
go w aplikacji. Gdy zegarek SWSW001BK 
zostanie podłączony, pojawi się na ekranie 

menu Bluetooth telefonu, jak przedstawiają to 
poniższe zrzuty ekranowe.
Otwórz aplikację “HitFit Pro”- przeciągnij w 
lewą stronę belkę menu – Device (Urządzenie) 
– wybierz ikonę odpowiedniego urządzenia 
– wyszukaj odpowiedni adres Bluetooth do 
parowania.

Połączenie krok 2:  Interfejs menu Bluetooth 
menu wyświetli informację, że zegarek 
SWSW001BK został pomyślnie połączony.
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5.2.2 Synchronizacja danych
Sparuj zegarek z aplikacją “Hitfit Pro” i naciśnij

aby zsynchronizować dane. Twoje dane zostaną 
zaprezentowane w aplikacji.

5.2 Uwaga:
No cierre el servicio de notificación de Bluetooth 
cuando esté borrando software en segundo 
plano o cierre el software de aplicación en 
segundo plano. Afectará a la función de 
sincronización entre el reloj y el teléfono si lo 
cierra.

5.3 Podstawowe funkcje
 

5.3.1 Dzienna aktywność.
1. Informacja o funkcji: Zegarek 
będzie wyświetlał całkowitą liczbę 
kroków wykonanych danego dnia, 

przebyty dystans, spalone kalorie danego 
dnia; dane będą resetowane o północy 
każdego dnia.

2. Obsługa: Na ekranie można przeciągać 
palcem w lewo i w prawo  oraz klikać 
dane ruchu, aby przełączyć interfejs 
licznika kroków. Jeśli przez 5 sekund nie 
zostanie wykonana żadna operacja, ekran 
automatycznie wyłączy się.

5.3.2 Temperatura

1. Informacja o funkcji: Zegarek mierzy 
temperaturę użytkownika i prezentuje ją 
korzystając z interfejsu pomiaru temperatury. 
Po zakończeniu pomiaru, wibracje 
informują o wyświetleniu rezultatu. Jeśli nie 
zostaną wykonane żadne operacje, ekran 
automatycznie wyłączy się.

2. Obsługa: Przesuń palcem w lewą stronę na 
głównym ekranie 
i kliknij ikonę temperatury, aby przełączyć 
się na interfejs pomiaru temperatury. Po 
przejściu do tego interfejsu rozpocznie 
się pomiar. Dane z lewej strony dotyczą 
powierzchniowej temperatury ciała, wartość 
ta zmienia się w czasie rzeczywistym. Dane 
z prawej strony dotyczą temperatury ciała 
– pomiar trwa 60 sekund. Podczas pomiaru 
widnieje wskazanie “--.-”. Po zakończeniu 
pomiaru wyświetlana jest zmierzona wartość.
Uwagi: Podczas sprawdzania temperatury 
ciała, temperatura otoczenia powinna 
mieścić się w zakresie 18-30°C.

5.3.3   Sport

W trybie sport: jedna ikona pozwala na przejście 
do trybu aktywności sportowych takich jak 
Chodzenie, Bieganie, Wspinaczka, Jazda konna 
oraz Koszykówka.
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5.3.4   Rytm pracy serca - 
tętno

1. Informacja o funkcji: W trybie tym zegarek 
mierzy rytm pracy serca użytkownika. Po 
zakończeniu pomiaru, wibracje informują 
o wyświetleniu rezultatu. Jeśli nie 
zostaną wykonane żadne operacje, ekran 
automatycznie wyłączy się.

2. Obsługa: Przesuń palcem w lewą stronę na 
głównym ekranie i kliknij ikonę serca, aby 
przejść do interfejsu pomiaru rytmu pracy 
serca. W czasie trwania pomiaru wskazywane 
jest zero. Po zakończeniu pomiaru 
wyświetlana jest jego wartość.

5.3.5   Sen

1. Opis funkcji: Zegarek wyświetla czas snu 
użytkownika ostatniej nocy. (Pomiar czasu 
snu 21:30 - 12:00 kolejnego dnia)

2. (2) Obsługa: Przesuń palcem na głównym 
ekranie w lewo i w prawo, kliknij ikonę snu, 
aby przejść do interfejsu snu. Wyświetlony 
zostanie czas snu ostatniej nocy.

5.3.6   Odliczanie czasu
Można wybrać następujący czas 
odliczania 1min, 5min, 10min, lub 
ustawić dowolny inny czas dla funkcji 
odliczania. Jednym dotknięciem 
można robić pauzę /uruchamiać 
odliczanie.

5.3.7  Timer/Stoper
Kliknij, aby rozpocząć pomiar czasu. 
Podczas pomiaru czasu można jednym 
dotknięciem uaktywniać pauzę, 
uruchamiać pomiar czy resetować 
wskazania.

5.3.8   Muzyka
Po połączeniu Bluetooth możesz 
sterować aplikacjami muzycznymi 
w celu zmiany utworu, regulacji 
głośności lub zatrzymania/
wznowienia odtwarzania utworu. 
Oczywiście dźwięk muzyki będzie 
emitowany ze sparowanego 
smartfonu.

5.3.9   Pogoda
Po połączeniu z aplikacją HitFit Pro, 
zegarek pokazuje lokalną pogodę.

63

5.3.10   Wiadomości
Gdy aktywne jest połączenie 
Bluetooth, do zegarka przesyłane są 
powiadomienia z telefonu. (Należy 
najpierw otworzyć przełącznik „push” 
w aplikacji)

5.3.11  Znajdź telefon
Gdy zegarek jest połączony z 
telefonem i klikniesz ikonę Znajdź 
telefon, telefon wibruje i dzwoni.



5.3.12  Relaks
Dostosuj swój oddech i zrelaksuj się.

5.3.13  Ustawienia

  

5. 3 1.4
Regulacja jasności ekranu: Obejmuje 
ustawienia  Pokrętła, Jasności, Czas 
ekranu, Wybudzania przez obrócenie 
nadgarstka.
 

5. 3 1.5
Intensywność wibracji: Ustawianie 
intensywności wibracji.

5. 3 1.6
Język: Można wybierać różne wersje 
językowe.

5. 3 1.7
System: Obejmuje Informacje o 
systemie, Wyłączanie, Resetowanie.

6. Zastrzeżenia
Zawsze należy przestrzegać zaleceń lekarza w 
zakresie dokonywania pomiarów oraz analizy 
wyników pomiarów zdrowotnych. Osoby
z zaburzeniami układu krążenia oraz chorobami 
krwi powinny być pod stałą opieką lekarza 
specjalisty. Wyniki pomiarów dokonywanych 
tym urządzeniem mają jedynie charakter 
poglądowy i nie powinny być wykorzystywane, 
jako podstawa do podejmowania leczenia czy 
jakichkolwiek działań medycznych.
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