
Instrukcja obsługi
Ulefone Watch ProCzęsto zadawane pytania (FAQ)

1. Aplikacja nie wyszukuje zegarka
a. Należy zaktualizować aplikację VeryFit do najnowszej wersji.
b. Jeśli to nie pomogło, należy zamknąć wszystkie programy, 

zrestartować Bluetooth i spróbować ponownie.
c. Proszę się upewnić, że telefon spełnia wymagania minimalne 

(Android 4.4 lub nowszy; iOS 8.0 lub nowszy; Bluetooth 4.2 
lub nowszy).

2. Na zegarku nie pojawiają się żadne powiadomienia, 
alarmy czy informacje o połączeniu.

a. Należy włączyć opcję przekazywania powiadomień oraz 
połączeń w aplikacji i zsynchronizować zegarek.

b. iPhone musi być połączony także z telefonu (patrz: 
Synchronizacja danych)

c. Zegarek musi być na stałe połączony z telefonem przez 
Bluetooth, aby móc otrzymywać powiadomienia. 

3. Bluetooth często się rozłącza
a. Jeśli odległość między zegarkiem i telefonem jest zbyt duża, 

połączenie zostanie utracone. Odległość powyżej 7m osłabia 
połączenie.

b. Połączenie może zostać zakłócone, jeśli między telefonem, 
a zegarkiem znajdzie się �zyczna przeszkoda, np. ściana, 
ludzie, elementy metalowe.

c. Być może w telefonie uruchomiona jest opcja terminowego 
wyłączania Bluetooth.

4. Jak często synchronizować zegarek z aplikacją?
a. Przynajmniej raz na 7 dni – po tym czasie zegarek nadpisuje 

dane. Nadpisanych danych nie można odzyskać.

5. Jak zresetować zegarek do ustawień fabrycznych?
a. Wyłączanie zegarka: Ustawienia >> Shutdown
b. Resetowanie do ustawień fabrycznych: Aplikacja >> Wybierz 

zegarek >> Ustawienia

6. Czy muszę mieć cały czas uruchomiony Bluetooth 
podczas noszenia zegarka?

a. Funkcje działające bez połączenia Bluetooth: monitorowanie 
snu, liczenie kroków, alarmy, ćwiczenia. 

b. Jeśli chcesz korzystać z powiadomień, informacjach 
o połączeniach telefonicznych, funkcji ‘znajdź mój telefon’ 
musisz utrzymywać połączenie Bluetooth między zegarkiem, 
a telefonem.

Więcej informacji znajdziesz w aplikacji VeryFit >     > Pomoc.

Uwagi

Baterie
Nie rozkładaj ani nie naprawiaj Produktu samodzielnie. 
Postępując w ten sposób możesz pogwałcić warunki 
gwarancji oraz uszkodzić Produkt, a siebie narazić na 
porażenie elektryczne. Nie należy wyciągać lub 
uszkadzać wbudowanej baterii. 

Informacje zdrowotne
Jeśli nosisz rozrusznik serca lub elektroniczne 
implanty, skonsultuj się z lekarzem przed korzysta-
niem z urządzenia.

Czujnik tętna świeci się na zielono i miga. Może to być 
problemem dla ludzi cierpiących na epilepsję. Należy 
skonsultować się z lekarzem przed korzystaniem z 
urządzenia.

Dane o tętnie, śnie, krokach, aktywności �zycznej 
mogą nie być w 100% prawidłowe i nie należy ich 
traktować jako informacji zastępujących profesjonalne 
badania medyczne. Urządzenie nie może zastąpić 
wizyty u lekarza.

Pamiętaj!
• Zegarek należy synchronizować dane przynajmniej 

co 7 dni, w przeciwnym razie starsze dane zostaną 
nadpisane nowszymi i nie będzie można ich 
odzyskać.

• Zegarek nie jest wodoszczelny w wodzie słonej, 
kwasach i roztworach alkoholowych, odczynnikach 
chemicznych i innych reagujących cieczach. 
Uszkodzenia spowodowane takimi płynami nie 
podlegają gwarancji.

• Funkcja sport mierzy maksymalnie 6-cio godzinną 
aktywność sportową na raz.

• Zegarek posiada wodoszczelność 5ATM – pływanie w 
basenie i prysznic nie powinny mu szkodzić, ale nie 
wolno w nim nurkować. 

• Podczas mierzenia tętna należy trzymać rękę 
nieruchomo.

Deklaracja zgodności CE: 
ulefone.com.pl/deklaracje

Importer: CK Mediator Polska Sp. z O.O. Sp. K.
Ul. Patriotów 110, 05-462 Warszawa, Poland



Parowanie

1. Pobierz i zainstaluj aplikację
Zegarek można skon�gurować przez aplikację VeryFit, 
dostępną na urządzenia z Androidem lub iOS. 
Poniżej wymagania minimalne dla zegarka:

iOS 8.0
lub nowszy

Android 4.4
lub nowszy

Bluetooth 4.2

Prawidłowo: zeskanuj 
poniższy kod QR lub 

pobierz aplikację 
VeryFit by sparować 

zegarek.

Nieprawidłowo: 
nie należy parować 

zegarka bezpośrednio 
z telefonem.

2. Parowanie

Włącz Bluetooth 
i lokalizację w telefonie.
Znajdź opcję parowania 
w aplikacji i ją uruchom.

Wybierz produkt z listy Kliknij OK by połączyć.

Uwagi: 
• Podczas parowania, aplikacja może poprosić 

o uruchomienie GPS i Bluetooth oraz o dostęp 
do lokalizacji.

• W telefonach iPhone po sparowaniu w aplikacji może 
zajść potrzeba sparowania zegarka bezpośrednio 
z telefonem, a nie z aplikacją.

Synchronizacja danych

Podczas codziennego użytku 
zegarek zbiera różne rodzaje 
danych. Należy połączyć 
zegarek z aplikacją przed 
synchronizacją danych: 
uruchom Bluetooth oraz 
aplikację i przewiń ekran 
w dół. Prośba o synchroniza-
cję powinna się pojawić.

Uwagi:
Należy synchronizować dane przynajmniej co 7 dni, 
w przeciwnym razie zegarek nadpisuje starsze dane 
nowszymi i nie będzie można ich odzyskać.
W iPhone należy połączyć zegarek także z telefonem, 
a nie tylko z aplikacją, aby dane się synchronizowały. 
Należy wejść w Ustawienia >> Bluetooth >> Znajdź 
urządzenie na liście i uruchom parowanie.

Użytkowanie

1. Ładowanie
Podłącz zegarek z ładowarką zgodnie z poniższymi 
obrazkami. Zegarek musi być podłączony do 
ładowania, by uruchomić się po raz pierwszy.

Przycisk

2. Noszenie

Zegarek należy nosić mniej więcej 
na odległość palca od nadgarstka.

Aby wymienić paski, 
należy wcisnąć przycisk.

Uwagi: 

Zbyt luźne noszenie zegarka może mieć wpływ 
na prawidłowe mierzenie tętna.

1. Przycisk funkcyjny

2. Ekran dotykowy

Działanie

Krótkie wciśnięcie: 
wejście do menu lub 
powrót do ekranu 
głównego.

Po długim wciśnięciu ekranu 
pojawi się możliwość zmiany 
wyglądu głównego ekranu.

3. Ekrany
Przewiń ekran dotykowy w danym kierunku, aby 
przejść do innego ekranu. Wszystkie możliwości 
znajdziesz na poniższym obrazku.

Powiadomienia

Tryby pracy

StatusyStatusy

Czyszczenie i konserwacja

Aby zapewnić długotrwałe i bezproblemowe 
użytkowanie zegarka należy:
1. Utrzymywać produkt w czytsości
2. Nie przechowywać w wilgotnym otoczeniu
3. Nie nosić zegarka zbyt ciasno

• Nie należy używać domowych środków czystości 
do czyszczenia zegarka. Należy użyć detergentu 
niezawierającego mydła.

• Zaleca się użycie spirytusu do usunięcia plam, które 
nie chcą łatwo zejść. Należy robić to delikatnie 
miękką ściereczką.


