Inteligentna bransoletka i słuchawka BT 2w1TWIN BRACE

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dziękujemy za zakup naszych produktów. Niniejsza instrukcja przedstawia wytyczne dotyczące
bezpieczeństwa i instrukcję użytkowania. Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie
zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi
Ten produkt to niesamowite urządzenie wyposażone w dwie funkcje — inteligentna bransoletka z
wbudowaną słuchawką Bluetooth. Inteligentna Bransoletka Bluetooth Twin Brace to przenośne
urządzenie pomiarowe, stanowiące inteligentną bransoletkę wyposażoną w czujniki do pomiaru
tętna i rejestrującą czynności wykonywane w ciągu całego dnia, takie, jak ilość wykonanych
kroków, pokonany dystans i spalone kalorie.
Produkt zawiera:
1 x słuchawka Bluetooth
1 x pasek na nadgarstek
1 x kabel USB
1 x instrukcja obsługi
1 x certyfikat

Uwaga: ten zegarek nie wykorzystuje żadnej aplikacji do łączenia się z telefonem, ale może się z
nim połączyć przez Bluetooth, pozwalając na słuchanie muzyki i wykonywanie połączeń. Menu
zegarka jest w języku angielskim.

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE:
Materiał: ABS
Wyświetlacz: 2,4 cm, matryca TFT
Funkcje: krokomierz, licznik kalorii, pomiar pokonanej odległości, pomiar tętna, analiza snu, alarm.
Rozdzielczość: 160 x 80
Bluetooth: Bluetooth 4.2
Kompatybilność: Z Androidem 4.4 / iOS 8.0 i nowszym
Pojemność baterii: 100—130 mAh
Ładowanie: przez USB
Język aplikacji: angielski
Kolor: czarny

Specyfikacja zestawu słuchawkowego:
Połączenie przychodzące: odbieranie
automatyczne
Jedna słuchawka: wyjście pojedynczego
kanału

Charakterystyka inteligentnej bransoletki:
Kompatybilna z systemami operacyjnymi iOS
i Android oraz wszystkimi urządzeniami
Bluetooth
Niski pobór mocy, 20-30 dni czasu czuwania

Wodoodporność: IP67 *
* IP67 oznacza całkowitą ochronę przed cząstkami stałymi i skutkami zanurzenia w wodzie na
głębokość od 15 cm do 1 m

CZĘŚCI INTELIGENTNEGO ZEGARKA

1 Odczepialna konstrukcja
2 Przycisk wysuwania słuchawek
3 Wysokiej jakości odbiornik słuchawkowy
4 Port ładowania
5. System monitorowania tętna

6. Silikon spożywczy
7. Metalowe zatrzaski
8. Wielofunkcyjny klawisz dotykowy
9. Przycisk do włączania funkcji Bluetooth i
odbierania połączeń

OSTRZEŻENIA
Urządzenie zawiera sprzęt elektryczny, którego nieprawidłowe użytkowanie może skutkować
obrażeniami. Na przykład długotrwały kontakt może przyczynić się do wystąpienia alergii skórnych
u niektórych użytkowników. Należy zapoznać się z wytycznymi, dotyczącymi bezpieczeństwa,
zamieszczonymi na poniższych stronach, aby zapewnić właściwe użytkowanie i pielęgnację
urządzenia i zmniejszyć podrażnienia.
•
Nie narażaj urządzenia na działanie płynów, wilgoci lub deszczu podczas ładowania; nie
ładuj urządzenia, gdy jest mokre, ponieważ może to skutkować porażeniem prądem i
obrażeniami.
•
Zachowuj czystość i suchość urządzenia. Nie używaj materiałów ściernych do czyszczenia
urządzenia.
•
Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne, na
które może mieć wpływ korzystanie z tego urządzenia.
•
Nie należy zapinać urządzenia zbyt mocno. Jeśli urządzenie jest gorące bądź ciepłe, lub
powoduje podrażnienie lub dyskomfort skóry, należy przerwać korzystanie z urządzenia i
skonsultować się z lekarzem.
•
Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury.
•
Nie pozostawiaj urządzenia w pobliżu źródeł otwartego ognia, takich jak piece kuchenne,
świece lub kominki.
•
Ten produkt NIE jest zabawką — nigdy nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom bawić się tym
produktem. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Same
urządzenia lub liczne małe części, które one zawierają mogą powodować zadławienie się
po ich połknięciu.
•
Nigdy nie próbuj nadużywać, miażdżyć, otwierać, naprawiać lub demontować tego
urządzenia. Takie czynności unieważniają gwarancję i mogą skutkować zagrożeniem
bezpieczeństwa.
•
Nie korzystaj z urządzenia w saunie lub łaźni parowej.
•
Nie narażaj urządzenia na kontakt z ostrymi przedmiotami, ponieważ może to
spowodować zadrapania i uszkodzenia.
•
To urządzenie, jego baterię i opakowanie należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami.
•
Nie sprawdzaj żadnych powiadomień ani informacji pojawiających się na wyświetlaczu
urządzenia podczas jazdy lub w innych sytuacjach, w których rozproszenie może
spowodować obrażenia lub niebezpieczeństwo. Podczas wykonywania ćwiczeń zawsze
należy obserwować otoczenie.
•
NIE należy demontować, modyfikować, przerabiać, przebijać lub uszkadzać urządzenia lub
baterii.
•
NIE należy usuwać lub próbować usuwać baterii nieprzeznaczonej do wymiany przez
użytkownika.
•
NIE należy narażać urządzenia lub baterii na ryzyko zapalenia, wybuchu lub innego
zagrożenia.
•
Osoby posiadające rozrusznik serca lub inne wewnętrzne urządzenie elektroniczne
powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem pulsometru.

•
•

•

•

•
•

•
•
•

•

Optyczny pulsometr na nadgarstek emituje zielone światło i co pewien czas migocze.
Skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz epilepsję lub wrażliwość na migające światła.
Urządzenie, akcesoria, pulsometr i powiązane części są przeznaczone do użytku wyłącznie
w celach rekreacyjnych, a nie medycznych. Nie służą do diagnozowania, monitorowania,
leczenia, kuracji lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie lub schorzeniu.
Odczyty tętna służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie ponosimy odpowiedzialności
za konsekwencje błędnych odczytów. Mimo, że technologia optycznego pulsometru na
nadgarstek zazwyczaj zapewnia doskonałe oszacowanie tętna użytkownika, istnieją
nieodłączne ograniczenia technologiczne, które mogą spowodować niedokładność
niektórych odczytów tętna w pewnych okolicznościach, takich jak cechy fizyczne
użytkownika, dopasowanie urządzenia oraz rodzaj i intensywność aktywności.
Działanie monitora aktywności opiera się na czujnikach, które śledzą ruch i innych danych.
Dane oraz informacje dostarczane przez te urządzenia mają na celu bliskie oszacowanie
monitorowanych aktywności i danych pomiarowych użytkownika, ale mogą one nie być
całkowicie dokładne, między innymi w przypadku danych dotyczących kroków, snu,
odległości, tętna i kalorii.
Jeśli masz egzemę, alergie lub astmę, możesz przejawiać większe ryzyko podrażnienia
skóry lub reakcji alergicznych na przenośne urządzenie.
Niezależnie od tego, czy występują powyższe warunki, czy też nie, jeśli odczuwasz
dyskomfort lub podrażnienie skóry na nadgarstku, zdejmij urządzenie. Jeśli objawy
utrzymują się dłużej, niż 2-3 dni od zaprzestania korzystania z urządzenia, należy
skontaktować się z lekarzem.
Jeśli pocisz się dłużej niż dwie godziny, mając założoną bransoletkę fitness, należy oczyścić
i wysuszyć opaskę oraz nadgarstek, aby uniknąć podrażnień skóry.
Długotrwałe tarcie i ucisk mogą podrażniać skórę, dlatego po dłuższym noszeniu opaski
należy ją zdjąć na godzinę, aby nadgarstek mógł odpocząć.
Czyść nadgarstek i bransoletkę fitness regularnie, szczególnie po poceniu się podczas
ćwiczeń lub ekspozycji na substancje takie jak mydło lub detergent, które mogą przylegać
do wewnętrznej strony bransoletki.
Mimo, że bransoletka fitness jest wodoodporna, to noszenie mokrej opaski nie wpływa
dobrze na skórę.

Instrukcja obsługi
Opis
Inteligentna bransoletka Bluetooth ma wysokiej jakości wygląd, piękny design i jest wielofunkcyjna.
Może być używana do: słuchania muzyki / rejestrowania wykonanych kroków / zarządzania
spalanymi kaloriami / zarządzania snem / wyświetlania czasu / przypominania o zdarzeniach /
informowania o połączeniach przychodzących
O FUNKCJACH:
Wyświetlanie godziny i daty – na ekranie głównym wyświetlana jest godzina w systemie 24godzinnym, data oraz dzień tygodnia. Można również sprawdzić poziom naładowania baterii i to,
czy Bluetooth jest włączony lub wyłączony.

Rejestrator kroków — śledź swoje postępy w chodzeniu i rejestruj swoje kroki każdego dnia. Ta
bransoletka fitness liczy kroki dzięki wbudowanemu czujnikowi. Rejestruje Twoje kroki, gdy
poruszasz ręką. Czasami dane mogą wyświetlać się na urządzeniu z pewnym opóźnieniem. Zostaną
zresetowane, jeśli wykonasz mniej niż 10 kroków w sposób nieprzerwany. Aby sprawdzić
dokładność krokomierza, należy chodzić swobodnie i w sposób ciągły, wykonując 100, lub więcej,
kroków.
Pokonana odległość– dokładnie rejestruj kilometry, które przemierzasz każdego dnia i obliczaj
przebytą odległość.
Zarządzanie zużyciem kalorii — policz kalorie, które spalasz w danym dniu i rejestruj ilość
spalanych kalorii każdego dnia
Zarządzanie snem — dzięki systemowi automatycznego monitorowania możesz poznać jakość snu,
kładąc się spać z założoną bransoletką.
Przypomnienie alarmu — ustawienie przypomnienia alarmu pozwala na wibrację bransoletki w
momencie zadzwonienia alarmu, unikając tym samym przeszkadzanie innym osobom.
Przypomnienie o połączeniach przychodzących — bransoletka może wibrować w momencie
pojawienia się połączenia przychodzącego.
1. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przez dłuższy czas przycisk włączania (przez 56 sekund od zobaczenia ekranu sygnalizującego uruchamianie). Zwolnij przycisk i naciśnij przycisk
dotykowy dwa razy z rzędu.
2. JAK USTAWIAĆ FUNKCJE
Ogólna zasada: jedno lub dwa szybkie kliknięcia przycisku dotykowego pozwalają na wyświetlenie
się ekranu.
Gdy ekran się rozjaśni, każde naciśnięcie przycisku dotykowego wyświetli inną funkcję: krok, kcal,
km, bpm, sen, ustawienia, wyłącz. Aby ustawić czas, należy 6-krotnie nacisnąć przycisk dotykowy -

pojawi się ikona ustawień

. Następnie przytrzymaj przycisk dotykowy przez kilka sekund.

Po wykonaniu tej czynności zobaczysz następujące ikony:

1.
2.
3.
4.
5.

czas
alarm
wygaszacz ekranu
resetuj
wróć

Aby ustawić czas — przytrzymaj przycisk dotykowy przez kilka sekund. Najpierw należy ustawić
rok, następnie datę, a na końcu czas. Każde krótkie naciśnięcie przycisku dotykowego zwiększy
wartość, a każde długie naciśnięcie potwierdzi wybraną wartość.
Aby ustawić alarm — przytrzymaj przycisk dotykowy na ikonie alarmu przez kilka sekund. Ustaw
godzinę, na którą chcesz ustawić alarm. Każde krótkie naciśnięcie przycisku dotykowego zwiększy
wartość, a każde długie naciśnięcie potwierdzi wybraną wartość. Po ustawieniu czasu należy
potwierdzić alarm za pomocą znacznika wyboru. Możesz to zrobić, przytrzymując przycisk
dotykowy przez kilka sekund. Jeśli chcesz wyłączyć alarm, usuń znacznik wyboru.
Aby ustawić czas, po którym zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu - przytrzymaj przycisk
dotykowy przez kilka sekund na ikonie wygaszacza ekranu. W tym ustawieniu możesz wybrać, po
ilu sekundach ekran przejdzie w tryb uśpienia. Dostosuj czas, po którym zostanie
uruchomiony wygaszacz ekranu do swoich preferencji. Możesz wybrać między 2, 4, 5, 6, 7 i 8
sekund. Każde krótkie naciśnięcie przycisku dotykowego zwiększy wartość, a każde długie
naciśnięcie potwierdzi wybraną wartość.
Aby usunąć dane — przytrzymaj przycisk dotykowy przez kilka sekund na ikonie resetowania.
Wybierz odpowiedź "tak" i przytrzymaj ją przez kilka sekund. Zegarek się zresetuje. Jeśli zmienisz
zdanie i nie chcesz usuwać danych, wybierz "Nie", naciskając i przytrzymując klawisz dotykowy
przez kilka sekund.
Aby opuścić tryb ustawień i wrócić do menu głównego, wybierz ikonę "wróć" i przytrzymaj przycisk
dotykowy przez kilka sekund.
Funkcja pomiaru tętna (funkcja ta może być używana tylko podczas noszenia bransoletki): wybierz
ikonę tętna, korzystając z klawisza dotykowego; naciśnij i przytrzymaj przez dłuższy czas klawisz
dotykowy, aby rozpocząć pomiar tętna. Po wykonaniu pomiaru naciśnij przycisk dotykowy i
zakończ badanie.
Uwaga: Przed użyciem należy upewnić się, że opaska jest starannie umieszczona na nadgarstku.
Dotknij klawisza dotykowego, aby przejść do trybu pomiaru tętna i poczekaj od 10 do 20 sekund,
aby wykryć puls.

Interfejs zamykania: wybierz ikonę wyłączania, korzystając z klawisza dotykowego. Długie
naciśnięcie przycisku dotykowego na ikonie klucza spowoduje zanikanie interfejsu, a następnie
wyłączenie bransoletki. Czas wyłączania (10-15 sekund)
PAROWANIE
1.) Włącz urządzenie Bluetooth. Aby go włączyć, należy nacisnąć przycisk Bluetooth z boku
słuchawki. Gdy Bluetooth jest włączony, na ekranie powinna wyświetlać się ikona

.

2.) Upewnij się, że Bluetooth w Twoim smartfonie jest włączony.
3) Upewnij się, że odległość między smartfonem a urządzeniem jest nie większa niż 0,5 metra.
4) "Powiąż oba urządzenia". Wyszukaj urządzenia Bluetooth w ustawieniach telefonu — powinno
zostać wykryte urządzenie Y3. Gdy znajdziesz urządzenie, połącz je ze smartfonem.
5) Jeśli nie udało Ci się odnaleźć urządzenia, uruchom ponownie smartfon oraz Bluetooth i
wyszukaj ponownie.
Uwaga: Urządzenie rozłączy się ze smartfonem w następującym przypadku: Bluetooth w
smartfonie jest wyłączony lub przekracza normalny zasięg połączenia Bluetooth (normalny zasięg
połączenia Bluetooth wynosi 10 metrów, a ściany, meble itp. mogą łatwo go zmniejszyć)
ŁADOWANIE
Jeśli używasz bransoletki przez długi czas, upewnij się, że ładujesz ją raz w miesiącu - pozwoli to
uniknąć uszkodzenia baterii. Odpowiedni czas ładowania to 120 minut.
Ładowanie USB: w celu naładowania urządzenia, naciśnij przyciski zwalniające znajdujące się w
dolnej części bransoletki i odłącz słuchawkę. Podłącz urządzenie do kabla USB, a następnie podłącz
kabel do zewnętrznego źródła zasilania (bezpośrednio do gniazda USB lub do zasilanego adaptera
USB).

KONSERWACJA
•
•
•

Jeśli opaska się zmoczy — na przykład pod wpływem potu lub podczas kąpieli — należy ją
wyczyścić i dokładnie osuszyć przed ponownym jej założeniem na nadgarstek.
Upewnij się, że Twoja skóra jest sucha, zanim ponownie założysz opaskę.
NIE myj bransoletki fitness przy użyciu domowego środka czyszczącego. Do tego celu
należy używać detergentu niezawierającego mydła, dokładnie spłukać i wytrzeć kawałkiem
miękkiego ręcznika lub serwetki.

Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym i nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia,
kuracji lub zapobiegania jakiejkolwiek chorobie. Dokładność naszych urządzeń nie dorównuje
dokładności urządzeń medycznych i naukowych urządzeń pomiarowych, ale ma na celu
zapewnienie jak najlepszych informacji, dostępnych w przenośnym urządzeniu do śledzenia
aktywności.

Instrukcja recyklingu i utylizacji
Oznakowanie to wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi
odpadami domowymi na terenie całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla
środowiska lub ludzkiego zdrowia spowodowanemu niekontrolowanym usuwaniem
odpadów, przetwarzaj je w sposób odpowiedzialny, wspierając zrównoważone ponowne
wykorzystanie zasobów materialnych. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, skorzystaj z systemów
zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on
przyjąć ten produkt na rzecz bezpiecznego recyklingu środowiskowego.
Deklaracja producenta oświadczająca, że produkt spełnia wymagania obowiązujących
dyrektyw UE.

