
Instrukcja Obsługi Smartband D3 

1.Bezpieczeństwo 

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej baterii, ładowarki i akcesoriów, które 

znajdują się w otrzymanym zestawie z urządzeniem. Producent ani dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za użytkowanie akcesoriów innych firm. 

Zabrania się demontażu smartwatcha przez nieautoryzowane osoby. Zabrania się używania substancji rozpuszczalnych typu benzyna, rozpuszczalnik, 

alkohol do czyszczenia obudowy urządzenia. Zabrania się wystawiania urządzenia na nadmierne promienie słoneczne, zakurzenie bądź zabrudzenie. 

Smartwatch należy przechowywać w suchym miejscu. Nie należy go używać w wilgotnych miejscach jak łazienka.  

2.Ładowanie 

Smartband D3 ładuje się bez jakiejkolwiek ładowarki czy kabla ładującego. Nasze smartzegarki są wyposażone w port który obsługuje wszystkie klasyczne 

wejścia USB typu 2.0 lub wyższe, po wyciągnięciu zegarka z pudełka należy go naładować do 100% (trwa to zwykle około 2-3 godziny) w tym celu należy 

wpiąć główną część zegarka do portu USB tak żeby na wyświetlaczu pokazało się powiadomienie o ładowaniu. Po ładowaniu należy umieścić go w pasku 

który zapinamy na ręce, strona włożenia jest dowolna. 

3.Parowanie z telefonem 

Żeby zegarek korzystał z wszystkich funkcji należy go sparować z Smartphonem wyposażonym w system Android albo iOS. Ze sklepu Play lub AppStore 

należy ściągnąć aplikacje Wearfit , aplikacja jest w 100% darmowa. Po ściągnięciu, włączeniu aplikacji i zaakceptowaniu warunków umowy i korzystania z 

niektórych podzespołów naszego telefonu należy przejść do zakładki „Ustawienia” (prawy górny róg) później „Sparuj Xband” i dodać odpowiednie 

urządzenie, jeżeli nasz zegarek jest w zasięgu i jest włączony będzie opisany jako Wearfit, Bracelet, D3 Plus po dodaniu go wyświetli nam się komunikat o 

zezwolenie korzystanie z bluetooth oraz parametry naszego ciała jakie musimy wprowadzić żeby zegarek nam poprawnie obliczał dane , sparowanie lub 

zezwolenie z warunków umowy. Jeżeli w trakcie parowania wyskoczył błąd bądź nie da się sparować telefonu ze smartbandem proszę o deinstalacje i 

instalacje oprogramowania, ponowne potwierdzenie zgody na korzystanie z aplikacji i spróbowanie sparować jak w powyższej instrukcji. Aplikacje można 

pobrać z : 

         Android:  iOS: 

 
4.Aktualizacja zegarka 

Jest to bardzo prosta czynność ale niezmiernie potrzebna do poprawnego wyświetlania informacji na naszym zegarku, po sparowaniu telefonu z 

zegarkiem należy przejść do naszej aplikacji wejść w zakładkę „Ustawienia” na dole powinna być funkcja „Zarządzanie urządzeniem” a dalej aktualizacja 

urządzenia proszę przejść w nią a powinna zacząć się aktualizacja naszego Smartwatcha, proszę nie blokować telefonu w trakcie aktualizacji i nie 

wychodzeniu z ekranu aktualizacji. 

5.Obsługa 

Zegarek jest bardzo prosty w obsłudze, jest wyposażony tylko w jeden przycisk na umiejscowiony centralnie na dole ekranu, po kliknięciu następuje zmiana 

wyświetlanej informacji, po przytrzymaniu 2sek przycisku następuje potwierdzanie zadania.  

6.Aplikacja 

Aplikacja ma szereg możliwości od zliczania dziennych danych i wpisywaniu ich do raportów dobowych, wszelkie interakcje z zegarkiem są głównie 

odbywane przez aplikacje z naszego telefonu, aplikacja ma szereg funkcji przez które możemy ustalić dokładnie ustawienie naszego naręcznego zegarka. 

Wszystkie parametry jak czas i data ustawiają się same automatycznie po poprawnym sparowaniu zegarka z aplikacją w telefonie, jeśli się tak nie stało 

należy spróbować sparować telefon i smartband jeszcze raz.  

Wszelkie problemy prosimy zgłaszać na +48 510 660 559 

 

 


