
IntWatch Lw11
Instrukcja Obsługi 

Pobierz i zaloguj się do aplikacji 

•  Instalacja aplikacji potrzebuje włączenia Bluetooth 
• Pobieranie aplikacji

(a) IOS: wyszukaj i pobierz „On Wear” w APP Store (lub 
możesz zeskanować kod QR wyświetlany na bransolecie, 
aby pobrać);
(b) Android: wyszukaj i pobierz „OnWear” w sklepie 
Google Play (lub możesz zeskanować kod QR wyświetlany 
na bransoletce, aby pobrać)
(c) Kompatybilny z I0S9.0 i bardziej zaawansowanymi 
systemami / Android 5.0 i bardziej zaawansowanymi 
systemami.
•  Po pomyślnej instalacji zarejestruj się i zaloguj na 
swoje konto zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Jak 
ładować
• Zamknij magnetyczną obudowę ładującą do 
bransoletki, a następnie automatycznie podłączy się do 
portu ładowania w celu ładowania (tak jak pokazano po 
prawej; napięcie wejściowe: SV / lA lub 5V / 2A).

ładowarka magnetyczna 



Bluetooth Pairing 

Ustawienia  aplikacji,aby ustawić swoje osobiste

Kliknij „Urządzenie” - „Dodaj urządzenia” -Start

Wybierz odpowiedni model"****" 

Zakończ 

Przegląd klawiszy i części

CDWyświetlacz Tft @optyczny czujnik 
wykrywania ®Magnetyczny port 
ładowania 
®otwór na pasek ®Pasek

Tył 

Jak Działać 
1, przesuń interfejs wybierania od góry do dołu, aby 
wejść do interfejsu skrótów;
2, przesuń interfejs wybierania od dołu do góry, aby 
wejść do interfejsu listy informacji;
3, przesuń interfejs wybierania od lewej do prawej, aby 
wejść do interfejsu stylu menu;
4, przesuń interfejs wybierania od prawej do lewej, aby 
wejść do interfejsów, takich jak liczenie kroków, tętno i 
sen.

Dane Sportowe

Kliknij ikonę danych, aby przejść do interfejsu danych 

sportowych i sprawdź odpowiednią datę dnia: kroki, 

dystans i kalorie;



Powiadomienia Push 

Powiadomienia Pogoda Tętno 

Wszystkie pogodowe Po udanej zmianie  

powiadomienia Twojego tel iinformacje będą zaczyna pomiar po 

zapaleniu się zielonego 

światła.Pomiar trwa  

około 30-60s a  

vwartość pomiaru jest 

oparta na technologi 
ppg

będa automatycznie automatycznie synch. 

zsynchronizowany z bransoletką z aplikacją po 

udanym połączeniu między bransoletką a 

bransoletką APP i aplikacją;

(bransoletka może zapisać nieprzeczytane

., 
Monitor snu 

Interfejs pokazuje twoje 

Pomiar Ciśnienia krwi      Poziom tlenu we krwi            

po udanym przełączeniu

zaczyna mierzyć po 

zapaleniu sie dolnego 

Warunki snu w ciągu dnia.]  .zaczyna mierzyć po zapaleniu 

się dolnego zielonego światła w międzyczasie 

synchronizacja trwa około 30 ~ 60 sekund światła.Pomiar trwa 
                                        około 30-60 sekund,a pomiar 

oparty jest na  
technologii ppg; 

••• 
Tryby sportowe 

Wejdzź w tryb sportowy by 

cieszyć się różnymi trybami: 

wędrówki bieganie,rower

koszykówka, yoga, 

Maszyna eliptyczna i wspinaczka

         Stoper          Muzyka

Czas: kliknij ikonę trójkąta      Graj muzyke po 

by zacząc i kliknij ponownie podłączeniu. otwórz

odtwarzacz muzyki by 
kontrolować.

żeby zatrzymać. 

• 
Zwiększ jasność                    Przełącznik wybierania

Settings - Brightness -Adjust Long press dial plates to 

Brightness ("+"and "-" can switch (4 styles are 

be used to control); available); support to push 

dial plates; 

• 
On/Off 

Long press "On/Off' key for 

3s to power on. The bracelet 

will automatically power on 

when it is charging. Click 

the "Off' icon to power off; 



••• 
Zmiana języka 

Po udanym

Informacje systemowe 

sprawdź informacje o 

Reset ustawień 

 wszystkie dane 

zostaną usunięte 

jeśli potwierdzisz 

reset ustawień

połączeniul zegarku takie jak 

automatycznie rozpoznaje i nazwa bluetooth, Mac 

dopasowuje język telefonu. address, wersja softu 

wybierz język w menu żeby   i wersja iu

ustawić

Parametry
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi, zapewniając bezpieczne i prawidłowe 
użytkowanie.

•  Wszystkie dane oferowane przez produkt stanowią jedynie odniesienie do 
zarządzania zdrowiem. Proszę nie brać tego jako danych medycznych!

• Dzięki wodoodporności IP68 bransoletki można używać podczas mycia 
rąk lub podczas deszczu. Aby uniknąć uszkodzeń, należy:

(a)Nie zanurzaj produktu w gorącej wodzie;
(b)Nie wciskaj klawiszy pod wodą ani nie noś go 

podczas nurkowania;
(c)(c) Nie dotykaj żrącej cieczy.

Klasa wodoodporności: IP68
Czujnik: 3-osiowy czujnik G.
Pojemność baterii: 280 mAh
Metoda synchronizacji: Bluetooth
Współczynnik rozdzielczości: 240 * 240
Wyświetlacz: kolorowy ekran TFI o przekątnej 1,28 cala
Okres pracy: około 7-15 dni
Temperatura pracy: -10 ° C, ..._, 50 ° C
Lista pakowania: zegarek, kabel do ładowania
Zgodne systemy: IOS 9.0 i bardziej zaawansowane systemy; 
Android 5.0 i bardziej zaawansowane systemy.

j 




