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Urządzenie powinno zostać naładowane przez 2 godziny przed użyciem.
Kod fabryczny zabezpieczajacy urządzenie przed użyciem osób trzecich to : 1122, w celu zabezpieczenia zegarka przed dostępem osób trzecich proszę
zmienic kod na własny i zabezpieczyc ekran kodem.
Smartwatch posiada ekran dotykowy i wybór odpowiedniej funkcji odbywa się przez dotknięcie odpowiedniej ikony na ekranie.
Przesunięcie palcem po ekranie w kierunku prawo-lewo powoduje zmiane widocznego menu i przełaczenie na kolejny ekran menu. Przesuniecie palca z góry
ekranu w dół powoduje zawsze przejście do menu głównego.
Ekran startowy ma do dyspozycji następujące menu:
1.
Menu opcje
2.
Trener osobisty
3.
Łączność BT
Przed przystąpieniem do pracy w celu lepszego wykorzystania wszystkich funkcji urządzenia (nie jest to jednak opcja
obowiązkowa) zalecane jest połączenie ze smart fonem za pomocą opcji Łącznośc BT. W tym celu wybieramy ikonkę 3 BT i
następnie w smart fonie wybieramy opcję wyszukaj urzadzenie, po wybraniu smartwatch należy dokonać połączenia.

UWAGA! W celu w pełni wykorzystania możliwości synchronizacji z telefonem należy w telefonie zainstalować aplikację BT notice.
W przypadku zawieszenia się urządzenia lub problemów technicznych z tyłu obudowy znajduje się mikrootwór z klawiszem reset.

Środki ostrożności
Temperatura działania: proszę używać w normalnych temperaturach i zapobiegać użyciu w zmiennych temp.
Wilgotność: proszę używać przy normalnej wilgotności. Nie wystawiać urządzenia na wilgoć lub na deszcz.
Nie wystawiaj słuchawek na działanie słońca lub innego silnego źródła światła. Może to spowodować uszkodzenie .
Wymagania czystości: proszę nie używać urządzenia w warunkach dużego zakurzenia
Proszę nie wrzucać urządzenia do ognia, może to spowodować eksplozję.

Środki ostrożności:
• Urządzenie nie jest wodoodporne
• Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie
słoneczne.
• Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
• Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
• Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
• Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

