
 

SMART WATCH ATLANTIS 

 

 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Dziękujemy za zakup naszego produktu.  

Inteligentny zegarek Atlantis to połączenie najbardziej zaawansowanej technologii dotykowej, 

licznych funkcji smartfona i przydatnych aplikacji – a to wszystko zawsze na wyciągnięcie ręki. 

Został stworzony, aby towarzyszyć Państwu na każdym kroku.  

 

 

Zawartość opakowania: 

1 x smart watch z folią ochronną 

1 x ładowarka USB 

1 x instrukcja obsługi 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Główne funkcje: wyświetlanie czasu, powiadomienia o połączeniach, budzik, WIADOMOŚCI i inne 

powiadomienia z lekkimi wibracjami lub dźwiękiem, mierzenie tętna i zawartości tlenu we krwi, 

liczenie kroków, przypomnienie o zbyt długim siedzeniu, pomiar jakości snu, powiadomienia SMS, 

Facebook, Twitter itp. 

Kompatybilność ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth i aplikacji Da Fit.  

Wodoodporność: IP67* 

* IP67 oznacza całkowitą pyłoszczelność i ochronę przed zanurzeniem w wodzie – na głębokości od 

15 cm do 1 metra 

 

OSTRZEŻENIA 

1. Instrukcja obsługi produktu opisuje funkcje produktu oraz sposoby użytkowania i obsługi.  

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji, aby osiągnąć najlepsze rezultaty i zapobiec 

niepotrzebnym uszkodzeniom. Nie należy dowolnie wymieniać akcesoriów produktu ani 

samodzielnie rozkładać produktu na części, ponieważ spowoduje to utratę gwarancji.  

2. Kompatybilny z urządzeniami z systemem Android w wersji 4.4 lub iOS w wersji 8.0 i 

nowszych, które obsługują Bluetooth 4.0. 

3. Przed pierwszym użyciem inteligentnego zegarka należy podłączyć go do ładowarki, aby 

aktywować urządzenie. 

4. Połączenie przez Bluetooth: 

A: należy włączyć zegarek oraz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym. 

B: przy wyszukiwaniu urządzenia przez Bluetooth należy upewnić się, że zegarek nie jest 

powiązany z innymi kontami. 

C: podczas wyszukiwania urządzenia przez Bluetooth należy umieścić zegarek jak najbliżej 

telefonu komórkowego. 

5. Jeśli zegarek nie wyświetla powiadomienia push, należy upewnić się, że aplikacja Da Fit 

działa w tle, a powiadomienia są włączone (należy włączyć również funkcje dodatkowe). 

6. Jeśli dane dotyczące ćwiczeń, snu i tętna nie synchronizują się z aplikacją, należy wyłączyć 

i ponownie włączyć Bluetooth.  

7. Przed powiązaniem zegarka z innym kontem należy usunąć jego powiązanie z bieżącym 

kontem.  

8. Jeśli ekran zegarka się nie podświetla, należy podłączyć go do ładowarki. 

9. Jeśli zegarek nie reaguje na dotyk na środku, należy dotknąć ekranu nieco po lewej 

stronie – efekt będzie lepszy. 

10. Nie należy porównywać niniejszej instrukcji z instrukcją sprzętu szpitalnego, zegarek NIE 

jest urządzeniem medycznym. 

11. Przed użyciem należy zeskanować kod QR w instrukcji, aby pobrać aplikację i połączyć ją z 
zegarkiem.  

12. Dla systemu Android: Należy zawsze przyznać aplikacji dostęp do wszystkich funkcji 
telefonu. Aplikacja musi być zawsze włączona.  

13. Po otrzymaniu zegarka należy ładować go przez 2–3 godziny.  



 

 
Urządzenie jest wyposażone w sprzęt elektryczny, który w przypadku nieprawidłowego 

użytkowania może spowodować obrażenia ciała. Na przykład: dłuższy kontakt może powodować 

alergie skórne u niektórych użytkowników. Aby zmniejszyć podrażnienie, należy zapoznać się ze 

wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, które znajdują się na następnych stronach, aby 

zapewnić właściwe użytkowanie i pielęgnację.  

• Podczas ładowania nie należy narażać urządzenia na działanie cieczy, wilgoci lub deszczu. 

Nie należy ładować urządzenia, gdy jest ono wilgotne, ponieważ może to spowodować 

porażenie prądem elektrycznym oraz obrażenia.  

• Urządzenie należy utrzymywać w stanie czystym i suchym. Nie używać agresywnych 

środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.  

• Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występują jakiekolwiek istniejące 

dolegliwości, na które może mieć wpływ użytkowanie tego urządzenia.  

• Nie należy zapinać paska zbyt ciasno. Jeśli urządzenie jest gorące lub ciepłe albo 

powoduje podrażnienie skóry lub dyskomfort, należy przerwać korzystanie z niego i 

skonsultować się z lekarzem.  

• Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich 

temperatur.  

• Nigdy nie pozostawiać urządzenia w pobliżu otwartego ognia, np. kuchenki, świec lub 

kominka.  

• Ten produkt NIE jest zabawką – nie wolno pozwalać dzieciom ani zwierzętom domowym 

bawić się nim. Zawsze przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci. Połknięcie 

urządzenia lub jego drobnych części składowych może skutkować zadławieniem.  

• Nigdy nie należy zgniatać, otwierać, próbować naprawiać ani demontować tego 

urządzenia. Takie postępowanie spowoduje utratę gwarancji i może spowodować 

zagrożenie bezpieczeństwa.  

• Nie używać urządzenia w saunie ani w łaźni parowej.  

• Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z żadnymi ostrymi przedmiotami, ponieważ 

może to spowodować zarysowania i uszkodzenia.  

• Urządzenie, jego baterię oraz opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi 

przepisami.  

• Nie należy sprawdzać powiadomień ani informacji na wyświetlaczu urządzenia podczas 

prowadzenia pojazdu ani w innych sytuacjach, w których rozproszenie uwagi mogłoby 

spowodować obrażenia ciała lub stanowić zagrożenie. Podczas ćwiczeń należy zawsze 

zwracać uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim otoczeniu. 

• NIE rozkładać na części, modyfikować, przerabiać, przekłuwać ani NIE uszkadzać 

urządzenia ani baterii.  

• NIE wyjmować baterii; nie jest ona przeznaczona do wymiany przez użytkownika. 

• NIE należy narażać urządzenia lub baterii na działanie ognia, eksplozji ani innych 

zagrożeń.  

• W przypadku posiadania wszczepionego rozrusznika serca lub innego wewnętrznego 

urządzenia elektronicznego przed użyciem czujnika tętna należy skonsultować się z 

lekarzem.  



 

• Optyczny czujnik tętna na nadgarstku emituje zielone światło i od czasu do czasu miga. 

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku chorowania na padaczkę lub 

wrażliwości na migające światła.  

• Wyrób, akcesoria, pulsometr i związane z nim dane są przeznaczone wyłącznie do celów 

informacyjnych – a nie medycznych – i nie powinny być wykorzystywane do 

diagnozowania, monitorowania, leczenia jakichkolwiek chorób lub dolegliwości ani 

zapobiegania im.  

• Odczyty tętna mają charakter wyłącznie poglądowy. Producent ani sprzedawca nie 

ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje błędnych odczytów. Technologia 

optycznego monitorowania tętna na nadgarstku zazwyczaj zapewnia najdokładniejsze 

oszacowanie tętna użytkownika, jednak istnieją pewne ograniczenia związane z tą 

technologią, które mogą spowodować, że niektóre odczyty tętna będą niedokładne w 

pewnych warunkach; mogą mieć na to wpływ cechy fizyczne użytkownika, dopasowanie 

urządzenia oraz rodzaj i intensywność aktywności. 

• Monitor aktywności wykorzystuje czujniki, które śledzą ruch użytkownika i inne 

parametry. Dane i informacje są gromadzone przez urządzenie w celu oszacowania 

aktywności użytkownika i monitorowania jego parametrów (m.in. dane dotyczące 

kroków, snu, odległości, tętna i spalania kalorii), ale mogą być niedokładne.  

• U osób cierpiących na egzemę, alergię lub astmę istnieje większe prawdopodobieństwo 

wystąpienia podrażnień lub alergii skórnych spowodowanych noszeniem urządzenia.  

• Niezależnie od tego, czy występują powyższe dolegliwości, w przypadku pojawienia się 

dyskomfortu lub podrażnienia skóry na nadgarstku, należy usunąć urządzenie. Jeśli 

objawy utrzymują się dłużej niż 2–3 dni po zaprzestaniu noszenia urządzenia, należy 

skontaktować się z lekarzem.  

• Jeżeli monitor aktywności jest w kontakcie ze spoconą skórą przez ponad dwie godziny, 

należy oczyścić i osuszyć opaskę oraz nadgarstek, aby uniknąć podrażnień skóry.  

• Długotrwałe tarcie i ucisk mogą podrażniać skórę, dlatego po dłuższym noszeniu należy 

zrobić przerwę i zdjąć opaskę na godzinę.  

• Należy regularnie czyścić nadgarstek i monitor aktywności, zwłaszcza po spoceniu się 

podczas ćwiczeń lub wystawieniu urządzenia na działanie substancji takich jak mydło lub 

detergenty, których cząstki mogą się osadzać na wewnętrznej stronie urządzenia.  

• Monitor aktywności jest wodoodporny, jednak noszenie mokrej opaski nie jest dobre dla 

skóry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PIERWSZE KROKI: 

Należy zainstalować aplikację Da Fit na smartfonie 

1. Należy pobrać aplikację ze sklepu Play (Android) lub App Store (Apple): W sklepie z 

aplikacjami na smartfonie z systemem Androidem lub iPhonie należy pobrać aplikację Da Fit. 

Aplikacja jest potrzebna do synchronizacji danych z inteligentnym zegarkiem. 

LOGO APLIKACJI: 

  

2. Można również pobrać aplikację za pomocą kodu QR; wystarczy zeskanować poniższy kod 

 

Sparowanie inteligentnego zegarka ze smartfonem 

Należy upewnić się, że WŁĄCZONA jest funkcja Bluetooth w smartfonie. 
 

Uruchomić aplikację Da Fit na smartfonie. Nacisnąć ikonę zegarka i wybrać swój 

inteligentny zegarek, aby sparować urządzenia. Zegarek jest zwykle widoczny pod 

nazwą „S01”. Należy wybrać nazwę zegarka, aby sparować go z telefonem. Hasło nie 

jest wymagane. U góry ekranu pojawi się informacja o połączeniu zegarka 

(„Connected”) wraz z poziomem naładowania jego baterii. 



 

 

 

 
Nastąpi automatyczna synchronizacja czasu, liczby kroków, tętna itp. 
 
UWAGA: 
Aplikacja nie znajdzie zegarka w następujących trzech przypadkach: 
1. Nie włączono funkcji Bluetooth w telefonie. 
2. Zegarek połączony jest z innymi telefonami komórkowymi. 
3. Zegarek został już sparowany z telefonem przez Bluetooth z poziomu ustawień telefonu 

komórkowego. 
 

WŁĄCZANIE zegarka 

Gdy zegarek jest WYŁĄCZONY, wystarczy nacisnąć i przytrzymać dowolne miejsce na 

ekranie przez kilka sekund. Jeśli ekran nie włącza się po kilku sekundach naciskania, 

należy naładować zegarek za pomocą dołączonej ładowarki USB. 

WYŁĄCZANIE zegarka 

Aby wyłączyć zegarek, należy nacisnąć ikonę wyłączania. Wystarczy przesunąć palcem w 

lewo, aby przejść do ikony.   

 



 

ŁADOWANIE ZEGARKA 

Podłączyć kabel USB do komputera lub przejściówki w gnieździe smartfona. Następnie 

umieścić styki inteligentnego zegarka na stykach ładowarki, jak pokazano na obrazku. 

 

 

 

Uwaga: Należy upewnić się, że styki ładowarki są umieszczone w prawidłowy sposób. Animacja 

ładowania zasygnalizuje poprawne rozpoczęcie procesu ładowania zegarka. Podczas ładowania 

zegarka wyświetlana jest ikona poziomu baterii. Po całkowitym naładowaniu baterii na ekranie 

będzie widoczny pełny symbol baterii.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

STEROWANIE ZEGARKIEM 

Ten inteligentny zegarek ma w pełni dotykowy ekran. Aby poruszać się po menu zegarka, 

wystarczy przesunąć palcem w lewo na ekranie.  Należy nacisnąć wybraną ikonę, aby przejść do 

funkcji zegarka.    

Rozjaśnianie ekranu po podniesieniu ręki: należy podnieść rękę, tak aby tarcza zegarka była 

ustawiona do wewnątrz w kierunku twarzy, a ekran urządzenia się rozjaśni.  

USTAWIENIA I FUNKCJE 

Język 

Aby zmienić język urządzenia, należy otworzyć aplikację Da Fit na smartfonie, dotknąć ikony 

zegarka, wybrać Inne (Others), a następnie Język (Language). Można wybrać język angielski, 

chiński, francuski, hiszpański, włoski, portugalski i inne. 

Format czasu (12-godzinny lub 24-godzinny) 

Aby wyświetlać czas w formacie 12-godzinnym lub 24-godzinnym, należy otworzyć aplikację 

Da Fit na smartfonie, dotknąć ikony zegarka, wybrać Inne (Others), a następnie Format czasu 

(Time Formats). Następnie można przełączyć się między 12-godzinnym a 24-godzinnym 

formatem czasu. 

Format jednostki (stopy lub metry) 

Aby przełączyć się między metrycznymi i brytyjskimi jednostkami miary, należy otworzyć 

aplikację Da Fit na smartfonie, dotknąć ikony zegarka, wybrać Inne (Others), a następnie 

Format jednostki (Unit format). Następnie można przełączyć się między metrycznymi a 

brytyjskimi jednostkami miary. 

Temperatura (stopnie Fahrenheita lub Celsjusza) 

Aby przełączyć się między stopniami Fahrenheita lub Celsjusza, należy otworzyć aplikację Da 

Fit na smartfonie, dotknąć ikony zegarka, wybrać Inne (Others), a następnie Format 

temperatury (Temperature format) w sekcji Pogoda (Weather). Następnie można przełączyć 

się między stopniami Fahrenheita a Celsjusza. 

 

 



 

Jasność ekranu 

Aby ustawić jasność ekranu zegarka, należy przesunąć palcem do ikony ustawień i nacisnąć 

Jasność (Brightness). Należy kilka razy nacisnąć opcję jasności, aby ustawić jej wybrany 

poziom.  

Tarcze zegarka 

Można wybrać cyfrową (domyślną), analogową lub niestandardową tarczę zegarka z własnym 

zdjęciem. Aby zmienić tarczę zegarka, należy otworzyć aplikację Da Fit na smartfonie, dotknąć 

ikony zegarka i wybrać Tarcze zegarka (Watch Faces). Tarcza zegarka zmieni się automatycznie 

po zaznaczeniu wybranej opcji. 

 
Aby ustawić własne zdjęcie jako tapetę tarczy zegarka, należy wybrać górną opcję w menu 

Tarcze zegarka, a następnie nacisnąć opcję Edytuj (Edit). Należy nacisnąć opcję Wybierz 

zdjęcie (Select picture), aby wybrać zdjęcie z dedykowanej aplikacji do zdjęć. Swoje zdjęcie 

można przenieść lub przyciąć. Należy zaznaczyć wybrany kolor tekstu oraz dane, które mają 

być wyświetlane na ekranie. Można wyświetlić datę, sen, tętno oraz kroki (Date, Sleep, Heart 

Rate, Steps). 

 
Uwaga: Istnieje możliwość wyboru tylko spośród tych 3 tarcz zegarka. W przypadku chęci 

wyświetlenia określonego stylu zalecamy skorzystanie z opcji niestandardowej i wybranie 

własnego zdjęcia. 

 

Alarmy 

Na zegarku można ustawić maksymalnie 3 alarmy. Aby ustawić alarm, należy otworzyć aplikację 

Da Fit na smartfonie, dotknąć ikony zegarka i wybrać Alarmy (Alarms). Nacisnąć dowolny 

alarm, aby zmienić czas, a następnie wybrać Zapisz (Save). Alarm można powtarzać w określone 

dni, zaznaczając dni tygodnia w sekcji Powtórz(Repeat). 

 

Monitorowanie snu 

Aby monitorować sen, należy nosić zegarek w nocy. Dane dotyczące snu będą wyświetlane na 

zegarku, a także w aplikacji Da Fit na smartfonie. 

 
Uwaga: funkcja monitorowania snu działa tylko w nocy. 
 



 

Mierzenie tętna 

Aby zmierzyć tętno, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk Pomiar tętna (Measure HR) na 

zegarku. Można zdjąć palec z ekranu, gdy wyświetli się komunikat „ładowanie...” (loading...) 

i będzie czuć lekkie wibracje. Tętno wyświetli się na ekranie po kilku sekundach. Dane 

dotyczące tętna zostaną automatycznie zsynchronizowane z aplikacją Da Fit na smartfonie. 

 
Istnieje również możliwość monitorowania tętna w ciągu całego dnia. Aby to zrobić, należy 

otworzyć aplikację Da Fit na smartfonie, dotknąć ikony zegarka, wybrać Inne (Others), a 

następnie włączyć Całodzienny pomiar tętna (Full-day Heart Rate). Nowa sekcja o nazwie 

„Całodzienny pomiar tętna” pojawi się w aplikacji na ekranie z dzisiejszymi zadaniami (Today). 

UWAGA: Aby uzyskać dokładniejsze wyniki, ważne jest ułożenie zegarka na ręku: około 2 cm 
powyżej kości nadgarstka (staw łokciowy). 

 

Zegarek powinien dobrze przylegać do nadgarstka, a czujniki powinny stykać się ze skórą. Podczas 
pomiaru należy siedzieć nieruchomo i uspokoić się, nie należy mówić. Ręka musi być rozluźniona i 
nieruchoma. Jeśli występują duże różnice między wynikami, należy zrelaksować się na chwilę, a 
następnie ponowić pomiar tętna. 

 
Należy upewnić się, że czujniki oraz skóra nie są zabrudzone. Włosy, kolor skóry, tatuaże i blizny 
mogą mieć wpływ na wyniki pomiaru. Pomiar opiera się na fotopletyzmografii (PPG), więc na 
wyniki mogą wpływać czynniki fizjologiczne, np. krążenie, ucisk, stan skóry, rozmieszczenie żył itp. 
Niska temperatura wpływa na wyniki, więc należy zmierzyć puls w temperaturze pokojowej. 

 
Monitorowanie aktywności 

Domyślnie zegarek monitoruje aktywność, na przykład wykonywane kroki, i szacuje odległość 

na podstawie wprowadzonych danych osobowych, takich jak długość kroku. Można również 

monitorować uprawianie określonych sportów: chodzenie, bieganie, jazda na rowerze, skakanie 

(na skakance), badminton, koszykówka, piłka nożna. 

 
Aby monitorować trening, należy nacisnąć ikonę sportu na zegarku. Przesunąć w górę 

lub w dół, aby przełączać się między sportami i nacisnąć wybrany sport, aby potwierdzić. 

 
Uwaga: Domyślny ekran pokazuje tętno (ikona serca) i kroki (ikona kroku). 

 

Pogoda 

Aby zegarek pokazywał pogodę, należy otworzyć aplikację Da Fit na smartfonie, dotknąć 

ikony zegarka, wybrać Inne (Others), a następnie włączyć opcję Pogoda (Weather). Należy 

pamiętać o przyznaniu aplikacji dostępu do danych o lokalizacji. 



 

Lokalizacja 

Aby wybrać lokalizację wyświetlania informacji pogodowych, należy otworzyć aplikację Da 

Fit na smartfonie, dotknąć ikony zegarka, wybrać Inne (Others), a następnie Lokalizacja 

(Location) w sekcji Pogoda. 

Należy wpisać nazwę lokalizacji, dla której zegarek ma wyświetlać informacje pogodowe. 

Można również wyszukać lokalizację według kodu pocztowego. 

 

Wiadomości SMS 

Można odczytywać wiadomości (SMS itp.) z poziomu zegarka. Wystarczy nacisnąć 

ikonę Wiadomości (Messages), a następnie nawigować między wiadomościami dotykiem. 

 
Uwaga: Zegarek wyświetli kilka ostatnich wiadomości tekstowych. Nowe wiadomości 

przychodzące zastąpią starsze. 

 

Powiadomienia 

 

Oprócz wiadomości przychodzących zegarek może informować o każdym przychodzącym 

połączeniu telefonicznym oraz innych powiadomieniach na smartfonie z aplikacji jak 

iMessage, Whatsapp, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, Skype itp. 

 
Aby zdecydować, które powiadomienia mają być odbierane na zegarku, należy otworzyć 

aplikację Da Fit na smartfonie, dotknąć ikony zegarka i wybrać Powiadomienia 

(Notifications). Następnie można włączyć lub wyłączyć powiadomienia z określonych 

aplikacji. 

 

Opcja „Znajdź urządzenie” 

W aplikacji smartfona można wybrać odpowiednią opcję, aby zlokalizować zegarek za pomocą 

wibracji. Aby to zrobić, należy otworzyć aplikację Da Fit na smartfonie, dotknąć ikony zegarka, 

wybrać Inne (Others), a następnie opcję Znajdź urządzenie (Find Device). 

 
Uwaga: zegarek musi znajdować się w zasięgu Bluetooth. 

 



 

Zdalne sterowanie muzyką 

Za pomocą zegarka można zdalnie sterować odtwarzaczem muzyki smartfona. Aby zdalnie 

odtwarzać, zatrzymywać i zmieniać utwory, należy nacisnąć ikonę odtwarzacza na zegarku. 

 

Zdalne sterowanie aparatem 

Za pomocą zegarka można zdalnie sterować aparatem smartfona. Aby zdalnie robić zdjęcia, 

należy otworzyć aplikację aparatu na smartfonie i nacisnąć ikonę migawki na zegarku. 

 

RESETOWANIE 

Resetowanie 

Aby zresetować zegarek i przywrócić ustawienia domyślne, należy przejść do ikony ustawień, 

nacisnąć przycisk resetowania i wybrać tak (yes).  

 
Uwaga: Reset zegarka spowoduje usunięcie jego wszystkich danych i rozłączenie go ze 

smartfonem. 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

Zegarek utracił połączenie z aplikacją Da Fit 

Jeśli zegarek utracił połączenie ze smartfonem, należy wykonać następujące kroki: 

● Upewnić się, że zegarek jest w pełni naładowany 

● Otworzyć aplikację Da Fit na smartfonie 

● Wybrać ikonę zegarka 

● Wybrać opcję Usuń urządzenie (Remove Device) 

● Otworzyć ustawienia w smartfonie, wybrać opcję Bluetooth, a następnie 

zaznaczyć zegarek. Wybrać opcję „zapomnij to urządzenie” („forget this 

device”). 

● Wyłączyć aplikację Da Fit. Jeśli nie wiadomo, jak wyłączyć aplikację na 

smartfonie, należy uruchomić telefon ponownie. 

● Uruchomić aplikację Da Fit na smartfonie. 

● Wybrać ikonę zegarka, a następnie zaznaczyć opcję Połącz urządzenie (Connect Device). 
 



 

Uwaga: Jeśli po wykonaniu tych kroków nadal nie można ponownie połączyć zegarka, należy 

odinstalować aplikację Da Fit ze smartfona, zapomnieć zegarek w ustawieniach Bluetooth, 

uruchomić ponownie telefon i ponownie pobrać aplikację. Następnie można wykonać czynności 

opisane w części Pierwsze kroki. 

 
 

Bateria wyczerpuje się w ciągu jednego dnia 

Należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana. Aby sprawdzić poziom naładowania 

baterii, należy nacisnąć i przytrzymać palcem na ekranie głównym (wyświetlającym czas). Jeśli 

bateria jest w pełni naładowana i wyczerpuje się całkowicie w ciągu mniej niż jednego dnia, 

prosimy o kontakt pod adresem info@vigoshop.pl. 

 

Zegarek się nie ładuje 

Należy upewnić się, że gniazdo USB lub gniazdko jest zasilane. Aby to sprawdzić, wystarczy 

podłączyć telefon lub inne, dowolne urządzenie do portu USB lub gniazdka. Należy również 

sprawdzić, czy ładowarka jest ustawiona prawidłowo. Dwa styki ładowarki muszą być 

ustawione równo ze stykami z tyłu zegarka. 

Nie można sparować z telefonem 

Jeśli zegarek nie może zostać sparowany ze smartfonem, należy wykonać następujące kroki: 

● Upewnić się, że zegarek jest w pełni naładowany 

● Otworzyć ustawienia w smartfonie, wybrać opcję Bluetooth, a następnie 

zaznaczyć zegarek. Wybrać opcję „zapomnij to urządzenie” („forget this 

device”). 

● Wyłączyć aplikację Da Fit. Jeśli nie wiadomo, jak wyłączyć aplikację na 

smartfonie, należy uruchomić telefon ponownie. 

● Uruchomić aplikację Da Fit na smartfonie. 

● Wybrać ikonę zegarka, a następnie zaznaczyć opcję Połącz urządzenie (Connect Device). 

● Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi w części Pierwsze kroki. 
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Zegarek nie włącza się 

Należy upewnić się, że zegarek jest w pełni naładowany. W przypadku wątpliwości 

wystarczy naładować zegarek za pomocą dołączonej ładowarki. Należy nacisnąć i 

przytrzymać przez kilka sekund przycisk strony głównej (Home) na dole ekranu. Jeśli 

zegarek nadal się nie WŁĄCZA, prosimy skontaktować się z nami pod adresem 

info@vigoshop.pl. 

Opóźniona reakcja na dotyk 

Jeśli nawigacja w menu jest wolna, należy wyłączyć, a następnie włączyć zegarek. 

Aby wyłączyć zegarek, należy nacisnąć ikonę wyłączania. Wystarczy przesunąć palcem w lewo, aby 
przejść do ikony i potwierdzić, naciskając przycisk tak.   

Aby ponownie WŁĄCZYĆ zegarek, wystarczy nacisnąć i przytrzymać dowolne miejsce na 

ekranie przez kilka sekund. Jeśli ekran nie włącza się po kilku sekundach naciskania, należy 

naładować zegarek za pomocą dołączonej ładowarki USB. 

Niedokładne pomiary 

Zegarek monitoruje dane, takie jak kroki i tętno. Należy pamiętać, że zegarek może 

niewłaściwie liczyć kroki w przypadku poruszania ręką w podobny sposób, jak podczas 

chodzenia. Należy pamiętać, że wszystkie przedstawione informacje są przeznaczone 

wyłącznie do osobistych celów edukacyjnych lub informacyjnych.  

 

Ekran nie jest wystarczająco jasny 

Należy upewnić się, że ustawiona jest maksymalna jasność ekranu. Aby ustawić jasność 

ekranu zegarka, należy przesunąć do ikony ustawień i nacisnąć Jasność (Brightness). Należy 

kilka razy nacisnąć opcję jasności, aby ustawić jej wybrany poziom.  

Uwaga: Należy pamiętać, że większa jasność zegarka skraca czas pracy baterii. 

 

Nieregularne otrzymywanie powiadomień o SMSach i połączeniach 

Brak powiadomień o SMSach i połączeniach może oznaczać, że połączenie zostało 

zerwane, zegarek znajduje się poza zasięgiem lub się rozładował. Należy zapoznać się z 

pozostałymi sekcjami w tym dziale, aby rozwiązać dowolny z tych problemów. 



 

 

Aplikacja Da Fit wyświetla zbyt wiele reklam 

Aplikacja Da Fit została stworzona przez firmę zewnętrzną. W przypadku jakichkolwiek skarg lub 

sugestii dotyczących aplikacji należy skontaktować się bezpośrednio z tą firmą. 

 

KONSERWACJA 

 

• Jeśli opaska zmoknie (np. od potu lub podczas kąpieli), należy dokładnie ją oczyścić i 

osuszyć przed ponownym założeniem na nadgarstek.  

• Przed ponownym założeniem opaski należy upewnić się, że skóra jest sucha. 

• NIE należy czyścić inteligentnego zegarka środkami czyszczącymi do użytku domowego. 

Należy użyć detergentu bez mydła, dokładnie spłukać i wytrzeć miękkim ręcznikiem lub 

chusteczką. 
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Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji 

 

Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z 

odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla 

środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, 

należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody 

ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z 

systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony 

produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla 

środowiska. 

 Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w 

obowiązujących dyrektywach WE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


