INTWATCH DT89
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybranie naszego smartwatcha.
Możesz przeczytać tę instrukcję i dokładnie
zrozumieć zasady użytkowania i obsługi sprzętu.
Best-Watches.pl
Pakiet zawiera: 1x pudełko, 1x instrukcję, 1x inteligentny zegarek, 1z
pasek, 1x kabel doładowania

I. Opis funkcji smartwatcha
1.1 Przycisk

Przycisk A: Dłuższe przyciśnięcie żeby włączyć/wyłączyć, krótsze przyciśnięcie żeby
włączyć/wyłączyć ekran
Przycisk B: Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do trybu multi-sport, a następnie
naciśnięcie przycisku „Pauza” lub „Uruchom” w interfejsie sportowym.
Przycisk C: Ekran dotykowy, obsługuje pełny ekran dotykowy.
1.2 Ładowanie smartwacha.
Ładowanie magnetyczne jest pokazane poniżej

* Należy pamiętać, że dwa styki kabla USB nie mogą stykać się z przewodnikiem w
tym samym czasie, ponieważ spowoduje to spalenie obwodu.
1.1 Standby dial interface
1) Przesuń w prawo, aby wejść do interfejsu menu, wejdź do funkcji menu i przesuń w górę / w
dół, aby wyświetlić ikonę funkcji menu.
2) Przesuń w dół, aby wejść do menu: Stan połączenia Bluetooth / Ustawienia skrótu /
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 tarcze, zostanie pomyślnie
ustawiony po przytrzymaniu wyboru

1.2 Wiadomość push: Przesuń w górę interfejs gotowości to interfejs wiadomości
push, a zegarek jest powiązany z aplikacją. W ramach założenia zezwolenia na
powiadomienia, nowe wiadomości otrzymane na pasku powiadomień telefonu
komórkowego będą wypychane do zegarka. Można zapisać łącznie 15 wiadomości.
Po zapisaniu 15 wiadomości otrzymane wiadomości zastąpią wiadomości otrzymane
wcześniej.
1.3 Zejdź do menu
Interfejs gotowości przesuwa się w dół do menu rozwijanego.
• • 1 ikona pokazuje stan połączenia Bluetooth; pojemność baterii

• 2 Kliknij pierwszą ikonę, aby włączyć / wyłączyć tryb Nie przeszkadzać
• 3 Kliknij funkcję ikony, aby ustawić funkcję skrótu (wyświetlanie ekranu / wybór języka /
intensywność wibracji / kod QR / informacje)
• 4 Kliknij „QR code”, zeskanuj, aby pobrać aplikację
• 5 Kliknij ikonę „znajdź telefon”, aby znaleźć funkcję telefonu (musi być połączony z aplikacją)
• 6 Kliknij ikonę, aby wyświetlić informacje
• 7 Kliknij ikonę, aby dostosować jasność ekranu

1.4 Liczenie kroków
Opcja liczenia kroków jest domyślnie włączona. Interfejs wyświetla bieżące liczenie kroków
zegarka. Dane będą usuwane codziennie o godzinie 00:00.

1.5 Monitorowanie snu
Okres monitorowania snu: rozpoczyna się od 21:00 do 9:00 następnego dnia,a po
wygenerowaniu danych wychodzi z trybu monitorowania snu. Dane dotyczące snu można
zobaczyć po synchronizacji smartwatcha w aplikacji

1.6 Muzyka Bluetooth
Android: po podłączeniu zegarka do aplikacji telefonu komórkowego włącz odtwarzacz muzyki w
telefonie komórkowym, możesz sterować odtwarzaniem / wstrzymywaniem muzyki, zwiększać i
zmniejszać głośność oraz przełączać utwory na zegarku;
iOS: zegarek jest powiązany z aplikacją, włącz mobilny odtwarzacz muzyki, zegarek może
sterować odtwarzaniem / wstrzymywaniem muzyki, zwiększać i zmniejszać głośność oraz
przełączać utwory.

1.7 Tryb sportowy (chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, wspinaczka górska, piłka
nożna, koszykówka, tenis stołowy, badminton ...)
1.7.1 Wybierz odpowiedni tryb ćwiczeń, kliknij ekran, aby przejść do odliczania 3, 2, 1, a
następnie wprowadź odpowiedni tryb ćwiczeń; przesuń palcem po prawej stronie ekranu, aby
szybko przejść do końca trybu ćwiczeń, kliknij „pause”, aby powrócić do trybu ćwiczeń i
kontynuować. Naciśnięcie "" kończy ćwiczenie i zapisuje dane.
1.7.2 Gdy odległość przekracza 200 metrów lub czas ćwiczenia jest dłuższy niż 5 minut, dane
dotyczące ćwiczeń można zapisać; gdy ćwiczenie zostanie zakończone nie spełniając, któregoś z

warunku, pojawi się informacja „Dane są zbyt małe, aby je zapisać”

1.8 Tętno
Prawidłowo połóż zegarek na nadgarstku (lewej / prawej dłoni), wejdź do menu tętna, aby
zmierzyć wartość tętna. Test trwa 45 sekund. Wskaźnik tętna wyłącza się po 3 sekundach od
zakończenia testu.
1.9 Ciśnienie krwi
Prawidłowo załóż zegarek na nadgarstek (lewa / prawa ręka), wejdź do menu ciśnienia
krwi, rozpocznij pomiar i uzyskaj pojedynczą wartość ciśnienia krwi.
1.10 Tlen we krwi
Prawidłowo załóż zegarek na nadgarstek (lewa / prawa ręka), wejdź do menu stężenia
tlenu we krwi, rozpocznij pomiar i uzyskaj pojedynczą wartość tlenu we krwi.
1.11 Budzik
Obejrzyj aplikację wiążącą. Ustaw alarm w aplikacji, aby zsynchronizować go z
zegarkiem.
1.12 Stoper
Kliknij stoper, aby przejść do interfejsu pomiaru czasu, kliknij ikonę „Start”, aby
rozpocząć odmierzanie czasu, a następnie ponownie kliknij ikonę, 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 wibruje
lub dzwoni, aby przypomnieć.
1.14 Ustawienie
1.14.1 Siedzący tryb przypomnienia
Przełącznik jest domyślnie wyłączony. Po podłączeniu aplikacji aplikacja ma funkcję
włączania i wyłączania, a funkcję zegarka można włączać i wyłączać.
1.14.2 Podnieś rękę, aby rozjaśnić ekran
Przełącznik jest domyślnie wyłączony. Po podłączeniu do aplikacji, funkcje włączania i
wyłączania aplikacji mogą sterować funkcją włączania i wyłączania 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
stanu fabrycznego
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 jasnego
ekranu dla funkcji.

1.14.5 Wybór języka
Kliknij by zmienić język zegarka
1.14.6 Kod QR
Zeskanuj kod QR żeby pobrać aplikacje

1.14.7 Wibracje
Kliknij aby dostosować intensywność wibracji

1.15 EKG
Po połączeniu się z aplikacją wejdź do interfejsu „EKG” w aplikacji, kliknij zegarek, aby przejść do
funkcji „EKG”, załóż zegarek na nadgarstek, kliknij „Rozpocznij pomiar” w aplikacji i poczekaj 30S
na pomiar danych .

1.16 Kobieta

Ta funkcja może pomóc kobietom w rejestrowaniu ich cyklu zdrowia
fizycznego, takiego jak miesiączka, przygotowania i ciąża
二．Wiązanie Aplikacji
1. Metody pobrania aplikacji
1.1 Pobranie przez zeksanowanie kodu QR

1.2 App store
System Android: App Store, Pea Pod, Google Play i inne sklepy z aplikacjami wyszukaj
„FitcloudPro” do pobrania
System IOS: Wyszukaj „FitcloudPro” w APP Store, aby pobrać Android: ikona zainstalowanej
aplikacji `` FitcloudPro '' jest pokazana na rysunku:
iOS: 'FitcloudPro' iZainstalowana aplikacja pokazana jest na rysunku:

3 Łączenie Bluetooth
3.1 Niepodłączony
Po włączeniu zegarka,połączenie bluetooth będzie szukane
Po włączeniu APK / APP przejdź do „Urządzenie” - Dodaj urządzenie - kliknij „Start”, aby
wyszukać, wybierz „kliknij” odpowiednią nazwę urządzenia zegarka, możesz pomyślnie powiązać
zegarek z aplikacją.
3.2 Stan powiązanej aplikacji ：
Synchronizacja czasu zegarka: Po pomyślnym powiązaniu zegarka i aplikacji kliknij, aby
zsynchronizować 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 o stanie zegarka można zsynchronizować z
aplikacją; Włącz uśpienie, kroki, kliknij, aby wybrać datę, kliknij ikonę w prawym górnym rogu,
aby udostępnić aktualne dane interfejsu QQ, WeChat, WeChat znajomym, Sina Weibo, Twitter;
3.5 Wiadomość Push
Po pomyślnym powiązaniu zegarka i aplikacji włącz odpowiednie uprawnienia do powiadamiania
w systemie telefonu komórkowego, przejdź do aplikacji „Więcej” - „Powiadomienie aplikacji” i
włącz odpowiednią aplikację innej firmy.
3.5.1. Powiadomienie o przychodzącym połączeniu：
Włącz powiadomienie o połączeniu w aplikacji osobistej. Gdy telefon odbierze połączenie,
zegarek rozjaśni się i wibruje.
3.5.2. Powiadomienie SMS：
Włącz powiadomienia SMS w aplikacji osobistej. Gdy telefon komórkowy otrzyma jeden lub
więcej SMS-ów, zegarek otrzyma jedno lub więcej przypomnień SMS w tym samym czasie;
3.5.3. Powiadomienia innych aplikacji：
Włącz odpowiednie powiadomienie o wiadomościach aplikacji w aplikacjach osobistych, takich
jak WeChat, QQ, Facebook, Twitter i innych. Gdy telefon komórkowy otrzyma jedno lub więcej
powiadomień o wiadomościach aplikacji, zegarek otrzyma również jedno lub więcej
odpowiednich przypomnień o wiadomościach;
3.6 Kondycja systemu iOS
Po ustawieniu możesz wyświetlić dane FitcloudPro o stanie systemu iOS
3.7 Przypomnienie o piciu wody
Ustaw przedział czasu i częstotliwość (minuty) od „Start” do „End”, kliknij, aby wprowadzić
„Powtórz”, aby ustawić datę przypomnienia o piciu (tydzień), zaznacz „Przypomnienie o piciu” i
zapisz. Kiedy nadejdzie czas przypomnienia o wodzie pitnej, zegarek wibruje i wyświetla ikonę
wody pitnej.
3.8 przypomnienie o alarmie
Kliknij `` Przypomnienie o alarmie '', ustaw godzinę `` Dodaj alarm '', kiedy nadejdzie godzina

alarmu, zegarek wyświetli monit: ikona alarmu i czas i wibruje 6 razy.
3.9 Wykrywanie tętna
Ustaw i zapisz w aplikacji okres od „początku” do „końca”. Interfejs tętna zegarka może
zapisywać dane tętna mierzone co godzinę.
3.10 Aktualizacja oprogramowania
Automatycznie wykryj, czy wersja oprogramowania układowego zegarka jest najnowszą wersją,
jeśli dostępna jest nowsza wersja, wyświetli monit o aktualizację do najnowszej wersji.
3.11 Odłącz aplikacje
Gdy zegarek jest powiązany z aplikacją: Po rozpięciu urządzenia kliknij „OK”, aby je rozpiąć.
System iOS musi przejść do ustawień telefonu, aby zignorować urządzenie Bluetooth.
●FAQ
* Należy unikać długotrwałego narażenia urządzenia na ekstremalne temperatury, które mogą
spowodować trwałe uszkodzenie.
* Dlaczego nie mogę mieć ubranego zegarka podczas brania gorącego prysznica? Temperatura
wody poczas kąpieli jest stosunkowo zmienna i generowane jest dużo pary wodnej. Para
wodna znajduje się w fazie gazowej, a jej promień cząsteczkowy jest niewielki. Zwarcie w
obwodzie wewnętrznym zegarka powoduje uszkodzenie płytki drukowanej zegarka i dalsze
uszkodzenie zegarka.
* Nie można włączyć / Nie można naładować Jeśli otrzymasz towar i zegarek się nie włącza,
może to być spowodowane kolizją podczas transportu zegarka, a bateria Seiko jest
zabezpieczona. Podłącz kabel ładujący w celu aktywacji

Gwarancja：

1. Podczas normalnego użytkowania tego produktu, jeśli występują problemy z
jakością produktu spowodowane produkcją, materiałami, projektem itp.,
Od daty zakupu płyta główna posiada roczną bezpłatną gwarancję, a baterię i
ładowarkę półroczną.
2. Awaria spowodowana przyczynami osobistymi użytkownika nie daje
bezpłatnej
gwarancji, a mianowicie::

a) Awaria spowodowana nieautoryzowanym demontażem, modyfikacją zegarka
itp..
b) Awaria spowodowana przypadkowym upuszczeniem podczas użytkowania.
c) Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez człowieka lub z winy lub
niewłaściwego użycia osób trzecich (takie jak: zalanie płyty głównej, pęknięcia sił
zewnętrznych, zadrapania na elementach peryferyjnych itp.) Nie są objęte
gwarancją.
3． Żądając bezpłatnej gwarancji, należy przedstawić kartę gwarancyjną z datą
zakupu i pieczątką miejsca zakupu.
4 ． Gdy użytkownik naprawi produkt, prosimy o dostarczenie produktu do
naszej
firmy lub naszego punktu dystrybucji.
5． Funkcja towarów opiera się na sprzedaży towarów rzeczowych.
Data zakupu:
Kod IMEI:
Sklep:
Podpis klienta:
Podpis urzędnika:
Pieczęć sklepu:

