
 

 

MODEL ZEGARKA TIMEMASTER : 

SW003/01,02,03 

Dziękujemy za wybranie naszego 

produktu! 

 

Aby w pełni zrozumieć i korzystać z tego urządzenia, a także 

poznać wszystkie jego funkcje i prostą metodę obsługi, przeczytaj 

najpierw niniejszą instrukcję. 

Funkcje w instrukcji obsługi mogą nieznacznie różnić się od 

rzeczywistych. W przypadku aktualizacji oprogramowania 

urządzenia, niniejsza instrukcja może ulec zmianie. Nasza firma 

zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji. 

 

Zawartość : opakowanie, instrukcja obsługi, zegarek smartwatch 

 

Uwaga: produkt jest wodoodporny na poziomie IP68, można go 

nosić podczas mycia rąk, pływania, podczas deszczu itp. Nie 

używaj zegarka  podczas gorącego prysznica, kąpieli lub sauny. 

Opary przedostaną się do jednostki centralnej uszkadzając jej 

elementy. Powyższe zdarzenia nie są objęte gwarancją. 

 



Obsługa przycisków: 

 

Przycisk górny ： 

włącznik / wyłącznik zasilania następujący przez długie naciśnięcie 

przycisku;  

krótkie naciśnięcie przycisku powoduje podświetlenie ekranu przy 

wyłączonym ekranie. 

Dolny przycisk ： Latarka ON/OFF 

Instrukcje dotykowe ：  

* kliknięcie ekranu - wejście. 

* przesuń w prawo, aby powrócić. 

* przesuń w dół, aby wejść do paska stanu. 

* przesuń w lewo, aby wejść do centrum powiadomień. 

* przesuń w prawo, aby wejść do menu głównego. 

Wymienny pasek : Przełącznik znajduje się na złączu między 

paskiem, a kopertą zegarka, przełącznik przesuń do środka, aby 

zdjąć istniejący pasek. Postępuj identycznie aby założyć nowy 

pasek. 

Instrukcja ładowania: do ładowania zegarka wykorzystujemy 

pinowy kabel magnetyczny. 

Ładowanie obsługiwane jest przez ładowarkę 5 V i gniazdo portu 

USB. Umieść piny ładujące z tyłu urządzenia aby rozpocząć 

ładowanie. Czas ładowania to około 2 godziny, czas czuwania 

urządzenia do 30 dni, czas pracy urządzenia 5-10 dni. Nie używaj 

zegarka podczas ładowania. 

 



Uwaga: Ładowarki magnetycznej używamy tylko do ładowania 

zakupionego zegarka. Inny sposób użycia może spowodować jej 

uszkodzenie. 

 

Łączenie zegarka z telefonem : 

* pobierz aplikację „FitCloudPro” na telefon korzystając z jednej z 

poniższych metod: 

-  Telefon z systemem Android / iOS: zeskanuj poniższy kod QR za 

pomocą aparatu lub dowolnego skanera kodów QR, aby pobrać 

niezbędną aplikację. 

 

 

-  Telefon z systemem Android: wyszukaj i pobierz aplikację 

„FitCloudPro” z Google Play. 

-  Telefon z systemem iOS: wyszukaj i pobierz aplikację 

„FitCloudPro” z Apps Store. 

* po zainstalowania aplikacji włącz Bluetooth w telefonie, a 

następnie uruchom aplikację FitCloudPro,  

* potwierdź otrzymywanie powiadomień i potwierdź wszystkie 

prośby aplikacji „FitCloudPro”. 



* uzupełnij dane osobowe.  

* kliknij opcję „Dodaj urządzenie”, wyszukaj urządzenie „L15” i 

kliknij "połącz". 

(włącz GPS w smartfonie przed rozpoczęciem procedury łączenia 

urządzeń)  

 

Jak ustawić powiadomienia w aplikacji:  

W „FitCloudPro” -- Urządzenie -- Powiadomienia,  

następnie wybierz odpowiednie aplikacje i ustaw tryb ON. 

 

Co mam zrobić, jeśli nie otrzymuję powiadomień?  

1. Powiadomienia w zegarku są zsynchronizowane z 

powiadomieniami telefonu (połączenia przychodzące, SMS, 

WhatsApp, WeChat itp.) Jeśli powiadomienia zostały wyłączone w 

aplikacjach telefonu, to zegarek również nie będzie mógł ich 

odbierać. Przed włączeniem powiadomień w zegarku, prosimy o 

sprawdzenie czy są one włączone na telefonie i czy telefon odbiera 

je normalnie. 

2. Jeśli nadal nie otrzymujesz żadnego powiadomienia, zresetuj 

zegarek do ustawień fabrycznych. Sprawdź ustawienia Bluetooth w 

telefonie i upewnij się, czy podłączone urządzenie ma nazwę „L15”. 

Jeśli tak, rozparuj urządzenia,  wyłącz Bluetooth telefonu, a 

następnie włącz Bluetooth ponownie, aby ponownie nawiązać 

połączenie z zegarkiem. 

3. Jeśli powyższe 2 kroki nie rozwiązują problemu z 

powiadomieniami, odinstaluj aplikację „FitCloudPro” i pobierz ją 



ponownie. Pamiętaj, zaakceptuj wszystkie uprawnienia podczas 

instalacji i przed pierwszym uruchomieniem. Następnie uruchom 

aplikację i połącz się ponownie. 

 

Aktualizacja oprogramowania: upewnij się że masz włączoną 

opcję Bluetooth w telefonie.  

W „FitCloudPro”, wybierz „Urządzenie„ - Wersja oprogramowania ”- 

aplikacja podpowie Ci, czy jest dostępna nowa wersja 

oprogramowania. Podczas aktualizacji pokaże się pasek postępu, 

należy poczekać na zakończenie procedury. Zegarek uruchomi się 

ponownie i ponownie połączy się z aplikacją telefonu. Nie używaj 

zegarka podczas aktualizacji.  

Czas trwania procesu aktualizacji - około 3-5 minut. 

 

Główne funkcje zegarka: 

● Język / Czas / Data ： 

Synchronizacja języka / daty / godziny między telefonem, a 

smartwatchem nastąpi po ich połączeniu. 

● Tarcze zegarka w trybie czuwania: dostępnych jest kilka tarcz 

zegarka do wyboru, długie naciśnięcie (2 sekundy) na ekranie 

głównym umożliwia przełączanie różnych tarcz zegarka. 

● Pasek stanu: 

Przeciągnij po ekranie dotykowym w dół z ekranu stanu gotowości.  

Zostaną przedstawione następujące informacje: 

Stan połączenia Bluetooth / stan baterii / regulacja jasności / kod 

QR do pobrania FitCloudPro. 



● Powiadomienia: 

Synchronizacja i wyświetlanie powiadomień aplikacji, takich jak 

Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail itp. między telefonem 

komórkowym, a SmartWatchem. Na zegarku można wyświetlić do 8 

powiadomień. Dostosuj ustawienia w aplikacji i zezwól na 

wyświetlanie powiadomień (uprawnienia aplikacji). Jesteś w stanie 

odrzucać połączenia przychodzące za pośrednictwem zegarka. 

● Informacje o aktywności:  

Zegarek oferuje wyświetlanie danych dotyczących treningu i 

zdrowia, w tym kroków, dystansu, zużycia kalorii. Dane te będą 

zapisywane codziennie do północy , a następnie resetowane do 

wartości 0 na następny dzień. Możesz sprawdzić poprzednie dane 

w historii. 

● Trening: 

Wybierz odpowiedni tryb sportowy, aby zarejestrować swój trening.  

- Dotknij tej ikony , aby wyświetlić więcej trybów. 

- dotknij w środku  aby wejść. 

- dotknij , aby przechodzić między stronami. 

- dotknij , aby powrócić. 

Rejestrowanie zostanie wstrzymane po naciśnięciu przycisku 

zasilania. Możesz zapisać, usunąć lub kontynuować pomiar. 

 

● Zdrowie: 

Funkcja monitorowania tętna: Po uruchomieniu tej funkcji tętno 

mierzone jest przez  Twoje urządzenie. Skanuje ono powierzchnię 

naczyń włosowatych skóry za pomocą zielonych diód optycznych. 



Zaczekaj około 2 sekundy na rozpoczęcie pomiaru i rejestracji. 

Przejdź do innego menu, aby zatrzymać pomiar. Zapoznaj się z 

informacjami na temat średniego tętna, tętna podczas ćwiczeń dla 

swojej grupy wiekowej i płci w Internecie i / lub poproś lekarza o 

poradę. 

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie 

mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny.  

 

Funkcja ciśnienia krwi: Połóż ręce płasko na równej powierzchni i 

nie ruszaj się. Gdy funkcja jest aktywna, urządzenie potrzebuje 

około 45 - 50 sekund dla dokonania pomiaru i uzyskania wyniku. 

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie 

mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny. 

 

Funkcja elektrokardiogramu (EKG) : Urządzenie łączy w sobie 

optyczny czujnik tętna i czujnik EKG, aby w celach informacyjnych 

wyświetlać informacje o czynności serca użytkownika. Gdy ta 

funkcja jest aktywna, urządzenie potrzebuje około 30 sekund na 

dokonanie pomiaru i dostarczenia wynik do podglądu w aplikacji. 

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie 

mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny.  

 

Funkcja tlenu we krwi : (SP02H) Urządzenie dokonuje pomiaru 

poziomu tlenu krążącego we krwi. Zapoznaj się z informacjami na 

temat prawidłowej lub nieprawidłowej zawartości tlenu we krwi dla 

swojej grupy wiekowej i płci i / lub poproś lekarza o poradę. 



Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie 

mierzone przez nie wartości mają jedynie charakter informacyjny. 

 

● Monitor snu: 

Monitorowanie snu będzie automatycznie aktywne od 22:00 do 8:00 

następnego dnia rano. Możesz sprawdzić szczegóły jakości snu w 

aplikacji na telefonie. 

● Funkcja stopera: 

Naciśnij przycisk start i pauza, ponownie naciśnij, aby zatrzymać. 

● Sterowanie muzyką: 

Urządzenie umożliwia aktywację i sterowanie odtwarzaniem muzyki 

w telefonie (na telefonie powinna być zainstalowana aplikacja do 

odtwarzania muzyki). 

● Informacje: Sprawdź numer modelu, wersję Bluetooth, numer 

wersji oprogramowania. 

● Reset urządzenia: dotknij, aby zresetować wszystkie dane (tryb 

fabryczny). 

● Funkcja alarmu: Możesz ustawić kilka różnych godzin budzenia 

za pomocą aplikacji w telefonie.  

● Tryb przypominania o nawodnieniu i ruchu: za pomocą aplikacji 

ustaw czas ćwiczeń i / lub przypomnienie o nawodnieniu 

organizmu. 

● Funkcja wyszukiwania telefonu: gdy urządzenie i telefon są 

połączone, funkcja wyszukiwania telefonu może pomóc w 

lokalizowaniu telefonu komórkowego. Wybierz „Znajdź telefon” i 

zlokalizuj swój telefon za pomocą dzwonka / dźwięku 



pochodzącego z telefonu. 

● Budzenie zegarka: Możesz „wybudzić” zegarek ruchem 

nadgarstka. Ustaw tę funkcję w aplikacji. Należy pamiętać, że może 

to zwiększyć zużycie energii. 

 

 

Dowód zakupu : 

Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu (faktura lub 

paragon). 

 

Zakres gwarancji :  

 

1. Gwarancja obejmuje 24-cio miesięczny okres od daty 

sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane 

bezpłatnie w terminie do 28 dni roboczych od daty 

dostarczenia zegarka przez reklamującego do wskazanego 

punktu serwisowego. 

2. Gwarancja nie obejmuje: wymiany baterii, uszkodzeń 

wynikających z nieprawidłowego użytkowania, uszkodzeń 

mechanicznych, uszkodzeń termicznych, zanieczyszczenia, 

naturalnego ścierania się wszelkich powłok, uszkodzeń 

spowodowanych zdarzeniami losowymi. 

3. Gwarancji nie podlega: bateria, pasek, zapięcie, bransoleta, 

szkiełko, teleskop. 

4. Gwarancja traci ważność w przypadku: uszkodzenia 

mechanicznego, uszkodzenia powstałego w skutek  



niezgodnego z wskazaniami eksploatacyjnymi użytkowanie, 

nieprzestrzegania instrukcji obsługi, samowolnej naprawy lub 

prób otwarcia zegarka przez osoby nieuprawnione do 

świadczeń serwisowych, braku pieczątki punktu sprzedaży, 

braku paragonu lub innego dowodu zakupu, nie wypełnionej 

karty gwarancyjnej przez punkt sprzedaży. 

5. Do dokonywania napraw uprawnione są tylko 

wyszczególnione punkty serwisowe. 

6. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy zegarka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane do uzupełnienia po zakupie zegarka: 

 

Symbol zegarka: .............................................................. 

Podpis sprzedawcy: ......................................................... 

 

 

 

Pieczęć sklepu: ................................................................. 


