
SMARTWATCH DD105
INSTRUKCJA OBSŁUGI



PLATFORMA ADAPTACYJNA I WYMAGANIA

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

FUNKCJE

1. Android 4.4 i wyższy. 2. Android 4.4 i wyższy. 

3. Wspiera Bluetooth 5.1 i wyższy.

Przycisk funkcyjny Złącza ładowania

Czujnik tętna

Wyświetlacz dotykowy

Przycisk przełączania
ekranu (Przyciśnij dłużej, 
aby przełączyć na jasny tryb 
ekranu, pojedyncze 
przyciśnięcie, aby przełączyć 
na normalny tryb ekranu)

PRZÓD TYŁ

1. Czas: czas, data, poziom baterii są widoczne na tarczy zegarka. (Kiedy opaska zostanie połączona z 
urządzeniem, czas zostanie synchronizowany z czasem urządzenia. Nie można ustawić czasu na 
opasce.)
2. Połączenia: Przyciśnij, aby wybrać logi połączeń, kontakty, klawiaturę połączeń, SOS, przyciśnij dany 
kontakt lub wybieraj połączenie ręcznie.
3. Funkcja pomiaru tętna: Aby zmierzyć bieżące tętno, kliknij interfejs tętna, wynik zostanie pokazany na 
urządzeniu. Pozostałe szczegóły oraz dane zostaną zapisane oraz zsynchronizowane w aplikacji.
4. Funkcja pomiaru ciśnienia krwi: Aby zmierzyć bieżące ciśnienie krwi, przyciśnij interfejs pomiaru 
ciśnienia, wynik zostanie pokazany na urządzeniu. Pozostałe szczegóły oraz dane zostaną zapisane 
oraz zsynchronizowane w aplikacji.
5. Funkcja pomiaru ilości tlenu we krwi: Aby zmierzyć bieżącą ilość tlenu we krwi, przyciśnij interfejs 
pomiaru, wynik zostanie pokazany na urządzeniu. Pozostałe szczegóły oraz dane zostaną zapisane 
oraz zsynchronizowane w aplikacji.
6. Tryb biegania: Wciśnij, aby wejść. Początek, przerwa, zapis czasu wykonanych ćwiczeń oraz 
spalonych kalorii.
7. Tryb jazdy na rowerze: Wciśnij, aby wejść. Początek, przerwa, zapis czasu wykonanych ćwiczeń oraz 
spalonych kalorii.
8. Tryb wspinaczki górskiej: Wciśnij, aby wejść. Początek, przerwa, zapis czasu wykonanych ćwiczeń 
oraz spalonych kalorii.
9. Interfejs stanu: Zapis czasu wykonywania ćwiczeń, liczba kilometrów oraz liczba spalonych kalorii 
dziennie.



UŻYTKOWANIE

10. Stoper: Wciśnij, aby wejść w funkcję stopera. Możesz rozpocząć, przerwać, zakończyć działanie. Aby 
wyjść, przeciągnij w prawo.
11. Sen: Opaska zapisuje i wyświetla całkowitą długość snu, a także długość snu głębokiego i płytkiego. 
Bardziej szczegółowe analizy danych są jednocześnie widoczne w aplikacji.
12. Zamknięcie: Wciśnij, aby wejść w funkcję zamknięcia opaski.
13. Sterowanie muzyką: Po połączeniu z urządzeniem, opaska może rozpocząć sterowanie 
odtwarzaniem muzyki. Przyciśnij i przytrzymaj, aby wejść w panel sterowania muzyką:  włączenie, 
wstrzymanie, wybranie poprzedniego, następnego utworu. 
14. Wiadomości: Włącz powiadomienia w aplikacji, powiadomienia będą wyświetlane na opasce za 
każdym razem, kiedy otrzymasz powiadomienia w aplikacji lub wiadomości przychodzące.
15. Ustawienia jasności: Wciśnij przycisk, jeśli chcesz ustawić jasność wyświetlacza.
16. Znalezienie telefonu: Kiedy opaska jest połączona z aplikacją, wciśnij przycisk, aby znaleźć telefon, a 
telefon zacznie dzwonić.
17. Ustawienia: obejmują Bluetooth, tryb długiego światła, tryb „Nie przeszkadzać”, informacje o 
urządzeniu, wyświetlenie stanu baterii, wyciszenie/ wibrowanie przy wybieraniu połączeń, SOS.
18. Inne funkcje: przypomnienie o ładowaniu, przypomnienie o trybie siedzącym, przypomnienie o 
połączeniu, przypomnienie o alarmie, wstrząśnięte zdjęcie, przypomnienie o aktualizacji, zapisanie 
widoku ekranu, przypomnienie o połączeniu.

Przyciśnij dłużej, aby przełączyć interfejs.

Przeciągnij w górę ekranu, aby włączyć interfejs ustawień, obejmujący 
Bluetooth, tryb długiego światła, ustawienia jasności, tryb „Nie przeszkadzać”, 
wyświetlenie stanu baterii, informacje o urządzeniu oraz latarkę.

Przeciągnij w prawo lub wciśnij przycisk funkcyjny, aby powrócić do widoku menu.

Przeciągnij 
widok wyboru 
w dół, aby 
zobaczyć 
wiadomość.

Przyciśnij przycisk 
funkcyjny, aby wejść w 
listę funkcji, przeciągnij 
ekran w bok, aby zmienić 
menu oraz wciśnij, aby 
wejść w odpowiednią 
funkcję.



POŁĄCZENIA

POŁĄCZENIE Z SYSTEMEM ANDROID

1. Zeskanuj powyższy kod QR lub znajdź aplikację WearFIT2.0 w sklepie aplikacji dla Androida, pobierz 
i zainstaluj aplikację WearFit2.0.
2. Przyciśnij i przytrzymaj ekran opaski przez 3 sekundy, aby włączyć. Następnie otwórz i wejdź w 
aplikację WearFit2.0, wyszukaj urządzenie zgodnie z kreatorem połączenia aplikacji, wybierz model 
urządzenia, a następnie zakończ połączenie i parowanie urządzeń.

Wskazówka: Jeśli nie można odtworzyć muzyki po pomyślnym połączeniu z aplikacją, należy 
wejść w ustawienia Bluetooth w telefonie i wybrać odpowiednią nazwę Bluetooth, a następnie 
kliknąć Połącz.

Kod QR aplikacji WearFit2.0 
(WearFit2.0 umożliwia użycie 

funkcji aplikacji mobilnej)

Otwórz mobilnego klienta, aby 
ustawić informacje osobiste. 

Przełącz na zarządzanie połączeniami, 
aby wyszukać urządzenie.

Kliknij nazwę urządzenia, aby 
ukończyć parowanie urządzeń.

Parowanie urządzeń gotowe.



METODA POŁĄCZENIA Z APLIKACJĄ

Wearfit2.0

1. Zeskanuj powyższy kod QR lub znajdź aplikację WearFIT2.0 w sklepie aplikacji, pobierz i zainstaluj 
aplikację WearFit2.0.
2. Przyciśnij i przytrzymaj ekran opaski przez 3 sekundy, aby włączyć telefon, otwórz ustawienia 
Bluetooth w telefonie, poszukaj odpowiedniej nazwy Bluetooth i wybierz parowanie urządzeń.
3. Otwórz i wejdź w aplikację WearFit2.0, wyszukaj urządzenie zgodnie z kreatorem połączenia 
aplikacji, wybierz model urządzenia, a następnie zakończ połączenie i parowanie urządzeń. 

1. Strona domowa, dodatkowe funkcje, informacje personalne.

2. Moduł snu: Zapisuje dzienne, tygodniowe i miesięczne 
informacje dotyczące snu w formie wykresów. Na podstawie 
danych z opaski obliczana jest jakość i czas snu.

3. Moduł kroków:  Wykres obrazuje ilość kroków, odległości 
oraz odpowiednio ilości spalonych kalorii. Zapewnia 
podgląd danych dziennych, tygodniowych i miesięcznych.

4. Moduł tętna: Zapewnia szczegółowe informacje dotyczące dziennego, tygodniowego i 
miesięcznego tętna. Pomiar tętna wykonywany jest co godzinę.

5. Moduł ciśnienia krwi: Zapewnia szczegółowe informacje dotyczące dziennego, tygodniowego i 
miesięcznego ciśnienia krwi. Pomiar ciśnienia wykonywany jest co godzinę.

6. Moduł tlenu we krwi: Zapewnia szczegółowe informacje dotyczące dziennego, tygodniowego i 
miesięcznego pomiaru ilości tlenu we krwi. Pomiar tlenu we krwi wykonywany jest co godzinę.

7. Moduł zmęczenia: Mierzy realny czas zmęczenia i wyświetla informacje co godzinę.

Kod QR aplikacji WearFit2.0 
(WearFit2.0 umożliwia użycie 

funkcji aplikacji mobilnej)

Otwórz ustawienia Bluetooth w telefonie, 
dotyczące wyszukania urządzenia.

Kliknij na nazwę urządzenia, aby 
ukończyć parowanie urządzeń.

Otwórz mobilnego klienta, aby 
ustawić informacje osobiste.

Przełącz na zarządzanie połączeniami, 
aby wyszukać urządzenie.

Kliknij nazwę urządzenia, aby 
ukończyć parowanie urządzeń.

Parowanie urządzeń gotowe.



PODSTAWOWE PARAMETRY

UWAGA
1. Połączenie Bluetooth nie udaje się kilka razy podczas rozmowy. Należy spróbować połączyć się 
ponownie po ponownym uruchomieniu opaski.
2. Jeśli wystąpi problem z jakością produktu lub użycie produktu jest niejasne, należy skontaktować się 
ze sprzedawcą za pomocą maila. Problem zostanie szybko rozwiązany.
3. Wyniki pomiarów wykonywane przez to urządzenie są wyłącznie w celach informacyjnych. Nie należy 
ich wykorzystywać w celach pomiarów medycznych, ani odnosić się do nich w celach medycznych. 
Należy kierować się wskazówkami lekarza i nie polegać na wynikach pomiarów w celach własnej 
diagnozy i leczenia.
4. Stopień wodoodporności wynosi IP67, co pozwala na codzienne zabezpieczenie przed 
zamoczeniem. Jednak opaska nie może być wykorzystywana podczas nurkowania ani być trzymana 
pod wodą przez dłuższy czas. Dodatkowo, produkt nie jest zabezpieczony przed gorącą wodą, 
ponieważ może uszkodzić opaskę.
5. Producent zastrzega sobie prawo zmiany treści tej instrukcji bez powiadamiania. Niektóre funkcje 
różnią się dla różnych wersji oprogramowania, co jest normalnym stanem.
6.Uwaga! Nie używaj doładowania zasilacza o wyjściu większym niż 5V - 1A, w przeciwnym razie 
obwód może zostać przepalony i bateria nie będzie się ładowała.

Wielkość ekranu
Bluetooth
Poziom wodoodporności
Typ baterii
Pojemność baterii
Czas ładowania
Wielkość opaski
Ekran dotykowy
Opakowanie

1,54 cali 
Bluetooth4.0

IP67
Bateria litowo-polimerowa

200 mAh
2 godziny

44mm x 38mm x 10,4mm
Pełny ekran dotykowy

         Opaska, złącza do ładowania, instrukcja obsługi

Designed in Poland
Made in P.R.C.
Importer:
Big5 Krzysztof Czurczak
ul. Wysockiego 41/6
42-218 Częstochowa
NIP: 6861576041
www.heckermann.pl
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