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Wprowadzenie do urządzenia

1.Krótkie naciśnięcie powoduje rozjaśnienie 
ekranu
2.Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć 
zasilanie
3.Guzik funkcyjny
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Przed włączeniem inteligentnego 
zegarka pierwszy raz Podłącz kabel USB

Port do ładowania

Obszar wykrywania tętna



Instalacja aplikacji - parowanie 

C5
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Długo naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć - przejdź do instrukcji 
włączania, aby ustawić język - zeskanuj kod QR i pobierz aplikacje  H 
BAND , aby sparować i połączyć - ustaw zegarek w aplikacji (nie wymaga 
rejestracji konta)

Uwaga: 1.  Upewnij się, że telefon komórkowy Bluetooth i GPS są włączone przed
połączeniem;
              2. Nie paruj bezpośrednio mobilnego Bluetooth z zegarkiem;
              3. Wsparcie  (1) Android 5.0 i  wyższe wersje(2) IOS 9.0 i wyższe

1.Włącz w  telefonie  Bluetooth i GPS 
2. Wyszukaj urzadzenie w aplikacji i 
połacz.

Kliknii więcej Opcji Wejdź w ustawienia 
aplikacji 

Wybierz wyszukane 
urzadzenie : C5

Zatwierdź połączenie



Zakładanie zegarka/
Wymiana pasków
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Przytrzymaj 3s na głównym ekranie 
aby wejśc do menu zegarka. 

1.Główne Menu zegarka

Instrukcja obsługi interfejsu

1. Zbyt luźne noszenie może wpłynąć na dokładność danych 
dotyczących tętna;

Uwaga:

 2. Utrzymuj jego powierzchnię w czystości i suchości. 

Zachowaj odpowiednią odległość 
zegarka od nadgarstka oraz dopasuj 
zapięcie aby nie było za ciasne. 

Przesuń zasówkę i odepnij zegarek.
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2. Obsługa interfejsu

Uwaga: przesuń w prawo iw lewo, aby wejść do interfejsu interakcji ze 
skrótami; Pzesuń w górę, aby przejść do interfejsu paska powiadomień 
i przesuń w dół. 

Uwaga: przesuń w lewo, aby wyjść z trybu sportowego.

Znajdź swój telefon, budzik, regulację jasności, nie rób tego 
Zakłócenia, informacje o urządzeniu (model, MAC / wersja)

Główny interfejs

Pasek stanu

Pasek komunikatów
( wiadomości)

Liczenie kroków Sen Tętno
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3. Wprowadzenie do funkcji

Tryb sportowy (10 trybów sportowych, takich jak bieganie na świeżym 
powietrzu i chodzenie)

Tryb liczenia kroków (rejestruj całkowitą liczbę kroków, przebieg i kalorie)

Tryb snu jestruj całkowity czas snu, czas głębokiego snu i pora snu

Tryb tętna (zmierz bieżące tętno i zapisz pliknajwyższe, najniższe i 
poprzednie tętno)

Przypomnienie budzika (wprowadź więcej operacji / ustawienia 
budzika  w aplikacji

Sterowanie muzyką (sterowanie i odtwarzanie muzyki 
mobilnej

Znajdź swój telefon (znajdź swój telefon za pomocą zegarka w 
technologii Bluetooth w zasiegu polaczenia

Sterowanie kamerą (wprowadź więcej operacji / kamerę w aplikacji i 
potrząśnij kontrolować)

Zdrowie kobiet (ustaw i przypomnij okres)



Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
i informacje o produkcie
1.Bateria
Nie uszkadzaj baterii i nie rozbieraj.

Zachowaj ostrożność i zapewnij bezpieczeństwo jazdy. Nie wykonuj
czynności, które mogą odwrócić Twoją uwagę; 

2.Informacje Zdrowotne

3.Bezpieczenstwo ruchu

Proszę nie używać zegarka w gorącej wodzie ;
Nie należy nosić zegarka zbyt ciasno i utrzymywać część, która dotyka skóry, suchą;
Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom gryźć urządzenie ani jego akcesoria, aby 
tego uniknąć uszkodzić;
Zegarek nie jest wodoodporny na działanie kwasów, zasad, odczynników 
chemicznych i inna żrąca ciecz;
Proszę używać urządzenia w zakresie 0-35 ℃. Zbyt wysokie lub zbyt niskie 
środowisko temperatura może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

4. Środowisko Pracy 

Jeśli nosisz wszczepione urządzenia elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, 
proszę skonsultuj się z lekarzem przed pomiarem tętna; Wyposażony w optyczny 
czujnik tętna miga na zielono. Jeśli masz padaczkę lub jesteś wrażliwy na 
migotanie światła, skonsultuj się z lekarzem, jeśli możesz używać produktu;
Urządzenie będzie śledzić Twoje codzienne czynności zgodnie z czujnikiem w celu
oferowania danych dotyczących Twoich codziennych czynności, takich jak kroki, 
przebieg, kalorie,sen i tętno. Należy pamiętać, że mogą one nie być całkowicie 
dokładne;Urządzenie, akcesoria, czujnik tętna i inne powiązane dane są 
przeznaczone dla rozrywka i fitness zamiast celów medycznych. Nie mogą ci 
pomóc diagnozować, monitorować, leczyć i zapobiegać wszelkim chorobom lub 
objawom. Tętno dane są tylko w celach informacyjnych. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za wszystkie wyniki spowodowane przez dane odchylenie.
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5.Deklaracja Zgodnosci
Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Wszystkie operacje 
powinny być zgodne z poniższym
1) Urządzenie nie będzie powodować żadnych szkodliwych zakłóceń;
2) Urządzenie musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, w tym wszystkie
interfejs, który może prowadzić do niepotrzebnych operacji.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie są wyraźnie zatwierdzone przez dział 
zgodności party może spowodować, że użytkownicy nie będą obsługiwać 
urządzenia. Zgodnie z częścią 15 FCC, plik urządzenie przeszło test. Jest zgodny z 
ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B. w celu zapewnienia rozsądnej ochrony i 
uniknięcia wszystkich szkodliwych zakłócenia wnoszone przez sprzęt w domu. 
Urządzenie generuje, używa i emituje energię r-f, więc niewłaściwa instalacja i 
użytkowanie może przynieść szkodliwe skutki zakłócenia w komunikacji radiowej. 
Nie możemy zagwarantować, że instalacja w określone środowisko może nie 
generować żadnego interfejsu.

Jeśli urządzenie rzeczywiście powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia 
lub telewizji,
włącz lub wyłącz urządzenie, aby to sprawdzić. Zachęć użytkowników do 
wypróbowania poniższych rozwiązań
środki mające na celu usunięcie takich zakłóceń:
- Zmień położenie anteny odbiorczej;
- Zwiększyć odległość między urządzeniem a odbiornikiem;
- Podłącz urządzenie do gniazda (innego niż gniazdo używane przez chwytnik);
- Skonsultuj się z agencją lub doświadczonym technikiem, aby uzyskać pomoc.

6.Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Nieautoryzowana wymiana baterii doprowadzi do wybuchu;
Proszę postępować z zużytą baterią zgodnie z poniższymi opisami:

Nie wyrzucaj razem starej baterii i pozostałych odpadów. Proszę, zajmij się nimi
osobno. Załatwienie ich w publicznym punkcie zbiórki jest bezpłatne. Właściciele 
starych urządzenia powinny być odpowiedzialne za dostarczanie ich do punktów 
zbiórki lub podobnych stacje. Trochę osobistych wysiłków przyczynia się do 
recyklingu cennego surowca materiały i obchodzenie się ze szkodliwymi 
substancjami.

Urządzenie jest zgodne ze standardami EU ROHS.
Zapoznaj się z normą IEC 62321, dyrektywą EU ROHS
2011/65 / UE i zmieniona dyrektywa. 
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Company
Shenzhen Huafurui Technology Co., Ltd.

Address
Unit 1401 &1402, 14/F, Jin qi zhi gu mansion (No. 4 building of Chong wen 
Garden), Crossing of the Liu xian street and Tang ling road, Tao yuan street,
Nan shan district, Shenzhen, 518055, P.R. China



Scan here to download

H Band

FCC ID:2AHZ5C5


