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Zapraszamy do korzystania z naszego wysokowydajnego
inteligentnego zegarka, który tworzy przemyślane
i doświadczenie zdrowotne dla Ciebie.
Konserwacja urządzenia
Podczas pielęgnacji inteligentnej bransoletki pamiętaj o 
następujących wskazówkach:

•· Regularnie czyść inteligentną bransoletkę, zwłaszcza jej 
wewnętrzną stronę i utrzymuj ją w suchości.
•· Dostosuj szczelność inteligentnej bransoletki, aby zapewnić 
cyrkulację powietrza.
•· Nie należy używać nadmiernej ilości produktu do pielęgnacji 
skóry na nadgarstku noszącym inteligentną bransoletkę.
•· Prosimy o zaprzestanie noszenia inteligentnej bransoletki w 
przypadku alergii skórnej lub jakiegokolwiek dyskomfortu.
•Schemat ideowy korpusu inteligentnej bransoletki 



Włączanie
Naciśnij i przytrzymaj boczny przycisk przez 3 sekundy lub 
podłącz zacisk ładujący, aby naładować inteligentną bransoletkę.
Pobieranie i wiązanie inteligentnej bransoletki
APP

1.Ściągnij i zainstaluj aplikacje
1. Zeskanuj kod QR telefonem komórkowym
by pobrać aplikację.
2. W przypadku systemu IOS wybierz opcję APP ，
sklepy szukaj Da Fit。
System Android, wybierz Google Play, aby pobrać i 
zainstalować Da Fit lub zeskanuj kod QR, aby pobrać

1.Kliknij 
„Dodaj 
urządzenie
”, aby 
powiązać 
inteligentn
ą 
bransoletk
ę..

2:Kliknij swoje 
urządzenie na 
zeskanowanej 
liście urządzeń.

2. Połącz inteligentną bransoletkę z aplikacją
3. System IOS 4. wyświetli żądanie parowania Bluetooth 
i Ciebie
kliknij „Parowanie” Bluetooth, aby potwierdzić. 
Podłącz go bezpośrednio do systemu Android.

 Pomyślnie 
powiązany



Funkcje Inteligentnego zegaka           
Stan włączenia
przełączać interfejsy menu głównego ekranu, jak 
pokazano poniżej;



Odłącz urządzenie
W przypadku telefonu komórkowego z systemem Android 
urządzenie można odłączyć od telefonu komórkowego, klikając 
opcję Usuń urządzenie.
W przypadku telefonu komórkowego Apple po usunięciu wiązania 
należy kliknąć symbol po prawej stronie w ustawieniach - Bluetooth 
i wybrać ignorowanie urządzenia. Jak pokazano niżej:

FAQs
1. Dlaczego inteligentna bransoletka automatycznie 
rozłącza Bluetooth, gdy zgaśnie ekran Androida?
1> Zablokuj aplikację w tle. Po wyczyszczeniu procesu 
Da Fit inteligentna bransoletka zostanie odłączona od 
telefonu komórkowego.



2 > Ustaw automatyczne uruchamianie aplikacji
3 > Nieograniczone działanie w tle. Telefon komórkowy z 
Androidem zainstalowany z aplikacją inteligentnie ogranicza 
działanie w tle domyślnie, a aplikację należy ustawić ręcznie bez 
żadnych ograniczeń.
2. Dlaczego inteligentna bransoletka nie może odebrać wiadomości 
push?1> Potwierdź, że włączono przełącznik przesyłania wiadomości 
w kliencie telefonu komórkowego.
2 > Potwierdź, że wiadomości mogą być wyświetlane normalnie na 
pasku powiadomień telefonu komórkowego. Zakończenie wysyłania 
wiadomości na inteligentną bransoletkę kończy się odczytaniem 
wiadomości z paska powiadomień telefonu komórkowego. 
Inteligentna bransoletka nie otrzyma wiadomości push, jeśli nie ma 
wiadomości na pasku powiadomień telefonu komórkowego. (Musisz 
znaleźć ustawienia powiadomień w ustawieniach telefonu 
komórkowego i włączyć przełącznik powiadomień klienta WeChat, 
QQ, połączeń, SMS-ów i telefonu komórkowego).
3 >Włącz telefon komórkowy --- Ustawienia. Wchodzić
Powiadomienie useright w górnym polu wyszukiwania, ponownie 
otwórz Da Fit.
3. Dlaczego nie brać gorącej kąpieli z zegarkiem na ręce?
Odpowiedź: Woda w wannie ma stosunkowo wysoką temperaturę i 
wytwarza dużo pary, która jest w fazie gazowej o małym promieniu 
cząsteczkowym i może łatwo przeniknąć do inteligentnej bransoletki 
ze szczeliny muszli. Kiedy



Uwaga:
Przed rozpoczęciem nowego sportu skonsultuj się z 
lekarzem. Inteligentnej bransoletki nie należy używać 
do celów medycznych, chociaż może ona dynamicznie 
monitorować tętno w czasie rzeczywistym.

temperatura spada, para skrapla się w kropelki w fazie 
ciekłej, co z łatwością spowoduje zwarcie wewnątrz 
inteligentnej bransoletki i uszkodzi płytkę drukowaną, a 
następnie uszkodzi inteligentną bransoletkę.




