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Instrukcja obsługi

Ładowanie i wymiana opaski
Wyjmij korpus opaski fitness z paska zgodnie z instrukcją na obrazku. 
Opaskę fitness przed pierwszym użyciem należy naładować. Podłącz 
ją do ładowarki USB lub portu USB w komputerze. Białe światełko LED 
mruga podczas ładowania i przestanie mrugać po pełnym naładowa-
niu. Ładowanie powinno potrwać około pół godziny.
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Obsługa
Opaskę fitness można obsługiwać za pomocą ruchu nadgarstka lub 
dotyku. Po obróceniu nadgarstka z opaską do poziomej pozycji zo-
stanie uruchomiony wyświetlacz, na którym wyświetli się dokładny 
czas. Na uruchomienie wyświetlacza za pomocą nadgarstka można 
zezwolić lub też je zakazać w aplikacji mobilnej.

Za pomocą dotknięcia wyświetlacza opaski fitness można 
obsługiwać następujące czynności:

Czynność Obsługa opaski fitness

Włączenie 
opaski fitness

Dotknij wyświetlacza i 
przytrzymaj.

Podświetlenie 
wyświetlacza

 

 Dotknij wyświetlacza lub obróć 
nadgarstek do pozycji poziomej.

Wyłączenie 
opaski fitness

Przesuń palcem po wyświetlaczu od lewej do 
prawej strony, dopóki nie pojawi się ikona  . 
Następnie za pomocą dotyku przełącz na ikonę 

 . W celu wyłączenia dotknij wyświetlacza i 
przytrzymaj go.

Wejście  
do menu

Przesuń palcem po wyświetlaczu 
od lewej do prawej strony.

Przełączanie 
pozycji

 

Dotknij wyświetlacza na ekranie 
głównym lub w menu.

Potwierdzenie 
wyboru

Dotknij wyświetlacza  
i przytrzymaj.

Funkcje opaski fitness 

Czas Pomiar kroków  

Data Spalone kalorie

Połączenie Bluetooth Zdalna obsługa aparatu 

Wyszukanie połączenia Wezwanie do aktywności 

Monitor snu  Budzik

Wyszukanie telefonu Pokaż dzwoniącego 

Wyłączenie opaski Pokaż wiadomości odebrane 

Dzień tygodnia
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Instalacja aplikacji mobilnej i zsynchronizowanie opaski 
fitness
Opaska fitness jest kompatybilna z systemem operacyjnym iOS (7.0 i 
wyższe) i Android (4.4 i wyższe). Pobierz aplikację mobilną do obsługi 
opaski fitness za pośrednictwem linku:

http://tech.lamax-electronics.com/
BFit/BFit-app-app-store

http://tech.lamax-electronics.com/
BFit/BFit-app-google-play

Uruchom na telefonie połączenie Bluetooth. Włącz opaskę fitness. 
Jeżeli opaska nie jest zsynchronizowana, jest ona w trybie wyszuki-
wania, a obok wyświetlonego czasu, nad stanem baterii pojawi się 
ikona . Po zsynchronizowaniu obok wyświetlonego czasu, nad 
stanem baterii pojawi się ikona  . Aby czas wyświetlał się poprawnie, 
należy najpierw zsynchronizować go w aplikacji.

Monitor snu
Przesuń palcem po ekranie z lewej do prawej do momentu aż nie 
przejdziesz na ikonę  . Następnie dotknij ekranu i przytrzymaj go. 
Opaska fitness krótko zawibruje i wyświetli się dokładny czas wraz z 
ikoną  . W ten sposób został uruchomiony tryb monitorowania 
snu. Monitor snu można wyłączyć, ponownie dotykając i przytrzy-
mując wyświetlacz w tym trybie. Wyświetlacz podświetli się, krótko 
zawibruje i obok dokładnego czasu ponownie wyświetli się ikona 
połączenia. W aplikacji można również uruchomić tryb automa-
tycznego monitorowania snu.

Budzik
Przejdź w aplikacji do ustawień budzika. Wybierz czas budzenia i dni, 
w których budzik ma być aktywny. O wybranej godzinie na opasce 
fitness wyświetli się ikona  , a opaska zacznie wibrować.

Wezwanie do aktywności
W aplikacji ustaw początek i koniec zakresu czasu oraz dni tygodnia, 
w których opaska ma wzywać cię do aktywności. Jeżeli w tym okresie 
będziesz przebywać dłuższy czas bez ruchu, opaska zawibruje, a na 
wyświetlaczu pojawi się ikona .

Wyszukiwanie telefonu komórkowego
Przejdź w menu opaski fitness, która jest zsynchronizowana z telefo-
nem, na ikonę . Dotknij i przytrzymaj wyświetlacz opaski fitness, 
dopóki opaska nie zawibruje. Telefon zadzwoni, a w przypadku usta-
wionych wibracji zacznie również wibrować.
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Zdalna obsługa aparatu telefonu
Przejdź w aplikacji do obsługi aparatu. Na wyświetlaczu zsynchroni-
zowanej opaski fitness pojawi się ikona . W celu wykonania zdjęcia 
dotknij i przytrzymaj wyświetlacz opaski fitness. 

Wyświetlenie informacji o rozmowach i wiadomościach 
przychodzących
Przejdź w aplikacji do ustawień informacji o rozmowach i wiadomoś-
ciach przychodzących. Wybierz informacje, które mają się pojawiać 
na wyświetlaczu opaski fitness. Jeżeli informacja nie pojawia się na 
wyświetlaczu opaski fitness, pomimo zsynchronizowania opaski i 
uruchomienia w aplikacji, odłącz i znowu podłącz opaskę fitness do 
telefonu komórkowego za pomocą Bluetooth oraz wyłącz i włącz po-
nownie funkcję wyświetlania informacji w aplikacji.

Odporność na wodę i kurz
Opaska fitness jest odporna na wniknięcie wody i ciał obcych według 
stopnia ochrony IP67. Oznacza to, że jest zabezpieczona przeciw 
skutkom zanurzenia w wodzie na 30 minut do głębokości 1 metra 
oraz przez wniknięciem ciał obcych włącznie z kurzem.

Specyfikacja techniczna
Bluetooth v 4.0

Wyświetlacz 0,91“ OLED

Waga korpusu 
opaski fitness

9 g

Waga całej opaski 
fitness

26 g

Rozmiary korpusu 
opaski fitness

46 mm x 18,7 mm x 7,9 mm

Ładowanie USB 5 V / 0,5 A

Baterie 3,7V 75mAh Li-Ion

Wodoodporność wg standardu IP67 do 1 metra na 30 minut

Kompatybilność telefony komórkowe z iOS 8+ oraz Android 4.4+ *

* Aktualizacje systemu Android w przypadku niektórych producentów mogą 
powodować problemy z podłączeniem urządzeń Bluetooth. Informacje o 
bieżących zmianach znajdziesz na stronie: www.lamax-electronics.com/BFit/
compatibility.

W celu właściwej obsługi produktu, uzyskania szczegółowej 
instrukcji instalacji i obsługi aplikacji mobilnej i 

zsynchronizowania opaski fitness z telefonem, przeczytaj 
najnowszą instrukcję obsługi dostępną do pobrania pod adresem:

http://tech.lamax-electronics.com/download/ 
BFit_manual.pdf


