INTELIGENTNY ZEGAREK
Z POMIAREM CIŚNIENIA KRWI I TĘTNA,
i MONITOREM SNU
MODEL RR_V2(KW10)
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed użyciem zegarka proszę uważnie przeczytać
instrukcję obsługi oraz warunki gwarancji. Nie przeczytanie instrukcji może spowodować
błędną obsługę zegarka, doprowadzić do jego uszkodzenia i w konsekwencji utratę gwarancji.

WYGLĄD PRODUKTU, WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZEGARKA

1.Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu działania dłużej niż 3 sekundy, aby włączyć
zegarek.
2. Wyłączenie zasilania: Krótko naciskać przycisk trybu działania do momentu pojawieniu się
na wyświetlaczu zegarka ekranu wyłączania (rysunek nr 1). Następnie naciśnij długo przycisk
trybu działania, do momentu wyświetlenia na ekranie opcje YES (TAK) i NO (NIE) (rysunek
nr 2). Teraz naciśnij krótko przycisk trybu działania, kolor YES (TAK) zmieni się z
pomarańczowego na czerwony, a następnie długo naciśnij przycisk trybu działania. Zegarek
wyłączy się.

rysunek nr 1

rysunek nr 2

Uwaga: podczas ładowania nie ma możliwości wyłączenia zegarka.
WSZYSTKIE MODELE MOGĄ PRACOWAĆ Z SYSTEMAMI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
I. Pobieranie aplikacji i podłączanie.
1. W celu podłączenia zegarka ze smartfonem potrzebna jest aplikacja. Należy pobrać
aplikację WearHealth poprzez zeskanowanie kodu QR. TMAMI
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2. Użytkownicy systemu Android mogą również pobrać również Aplikację wyszukując w
sklepie Google Play WearHealth użytkownicy systemu IOS mogą również pobrać Aplikację
wyszukując w sklepie App Store WearHealth
3. Połączenie zegarka ze smartfonem za pomocą Aplikacji
Krok 1: Otwórz ustawienia Bluetooth w smartfonie.
Krok 2: Pobierz i zainstaluj na smartfonie Aplikację WearHealth na swoim zarejestrowanym
prywatnym koncie zgodnie z instrukcją na ekranie smartfona lub zaloguj się na inne konto.
Do poprawnego funkcjonowania należy udzielić wszelkich zezwoleń, o które pyta system
telefonu. Ponadto w systemie telefonu należy ustawić Aplikację WearHealth jako aplikację
niemonitorowaną przez system oszczędzania energii. Np. W urządzeniach SAMSUNG
należy wejść po kolei Ustawienia-→Konserwacja Urządzania-→Bateria-→Aplikację
niemonitorowane i dodać aplikację WearHealth do aplikacji niemonitorowanych
Krok 3: Otwórz ekran Aplikacji WearHealth w smartfonie. Następnie na dole aplikacji
naciśnij po kolei Użytkownik → Ustawienia urządzenia →Szukaj bransoletki. Następnie
znajdź i kliknij odpowiednie urządzenie z Bluetooth w celu połączenia z aplikacją. Znajdź i
kliknij odpowiedni Bluetooth do połączenia. Ekran czasu zegarka podświetli na niebiesko
ikonę Bluetooth po udanym połączeniu. Bransoletka zsynchronizuje czas smartfona oraz
pozostałe dane personalne ze smartfona m.in. dane dotyczące uprawianych sportów.

II. Rozłączanie aplikacji
1. Rozłączanie dla telefonów z systemem Android: Otwórz ekran Aplikacji WearHealth w
smartfonie. Następnie na dole aplikacji naciśnij po kolei Użytkownik → Ustawienia
urządzenia →Odłącz urządzenie. Możesz również odłączyć zegarek od smartfona
wyłączając połączenie Bluetooth w swoim smartfonie. W takim przypadku po ponownym
włączeniu połączenia Bluetooth w smartfonie zegarek automatycznie się z nim połączy.
2. Rozłączanie dla telefonów z systemem IOS: Kliknij przycisk Wyłącz połączenie bransoletki
na ekranie menadżera aplikacji WearHealth, przejdź do ustawień systemowych Bluetooth
kliknij znak wykrzyknika za nazwą urządzenia zignoruj urządzenie, aby całkowicie odłączyć
odpowiednie połączenie Bluetooth.
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III. Tryb działania
1. Krótkie naciśnięcie przycisku: przełączanie menu ekranu
2. Długie naciśnięcie przycisku: ok / wyjście z menu ekranu
3.Czas ładowania wynosi około 2 godzin. Po zakończeniu ładowania zegarek samoczynnie
wyświetli ekran czasu. Jeżeli zegarek nie jest długo używany, należy go naładować raz w
miesiącu.
IV. Główne motywy wyświetlacza
Naciśnij długo przycisk trybu wyboru w interfejsie wyboru motywu (rysunek nr 3),
Wejdź do interfejsu wybierania motywu (rysunek nr 4)
Krótkie naciśnięcie przycisku trybu działania spowoduje przełączanie motywów zegarka,
natomiast długie naciśniecie jego zmianę.

rysunek nr 3

rysunek nr 4

V. Opis głównych funkcji zegarka
1. Liczenie kroków, kalorie, dystans
Zegarek rejestruje liczbę twoich kroków w ciągu jednego dnia. Liczba kroków zostanie
wyzerowana o północy każdego dnia, a zegarek rozpocznie rejestrację liczy kroków w dniu
następnym. Zegarek również rejestruje i wyświetla spalone przez użytkownika kalorie oraz
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przebyty dystans w ciągu jednego dnia. (jednostki metryczne lub jednostki brytyjskie mogą
być ustawione w aplikacji zgodnie z wymaganiami użytkownika).

2. Tętno
Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu wyboru na interfejsie tętna, aby rozpocząć pomiar
(rysunek nr 6)
Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu wyboru, aby wyjść z interfejsu pomiaru lub krótko
naciśnij boczny przycisk, aby bezpośrednio powrócić do ekranu głównego. Historia pomiarów
jest wyświetlana na głównym interfejsie tętna (rysunek nr 5). Podczas monitorowania tętna
zegarek musi ściśle przylegać do dłoni.

rysunek nr 5

rysunek nr 6

3. Ciśnienie krwi
Zegarek może zmierzyć ciśnienie krwi użytkownika. Już po 1 sekundzie po przełączeniu na
ekran ciśnienia krwi zegarek zaczyna dokonywać pomiaru ciśnienia krwi użytkownika. Po
zakończeniu pomiaru wibruje, wyświetla wynik na ekranie i przekazuje dane do aplikacji w
smartfonie
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4. Tryb sportowy
Przełącz ekran zegarka na tryb sportowy. Długie naciśnięcie przycisku trybu działania,
spowoduje przejście do trybu multi-sport, kolejne długie naciśnięcie przycisku spowoduje
rozpoczęcie mierzenia czasu. Następne długie naciśnięcie przycisku zatrzyma pomiar czasu.
Jeżeli po zatrzymaniu pomiaru czasu użytkownik krótko naciśnie przycisk, zakończy pomiar i
przełączy ekran do następnego trybu sportowego.
Zegarek posiada 9 trybów sportowych:
o bieganie,
o chodzenie
o sportowe,
o wspinaczka górska,
o jazda na rowerze,
o ping-pong,
o koszykówka,
o badminton,
o piłka nożna
o pływanie

bieganie

chodzenie

koszykówka

wspinaczka

badminton

jazda na rowerze ping pong

piłka nożna
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pływanie

6. Monitorowanie snu
Urządzenie może rejestrować i wyświetlać całkowity czas snu ostatniej nocy. Monitorowanie
snu trwa od godziny 22:00 dnia pierwszego do godziny 08:00 dnia drugiego. Odpowiednie
dane snu są wyświetlane dopiero po godzinie 08:00 (rysunek nr 7)
Uwaga: Monitorowanie snu podczas okresu innego niż powyższy czas nie jest rejestrowane i
wyświetlane.

rysunek nr 7
7. Wiadomości
Ostatnie trzy wiadomości zostaną zapisane w pamięci zegarka. W celu przejrzenia i
usunięcia wiadomości po odczytaniu należy nacisnąć długo przycisk trybu działania. Zegarek
może pokazywać wiadomości następujących aplikacji zainstalowanych w smartfonie: QQ,
WeChat, Linkedin, Skype, Facebook, Messenger, Twitter, Whatsapp, Viber, Line. W celu
wyboru powiadomień należy otworzyć ekran Aplikacji WearHealth w smartfonie. Następnie
na dole aplikacji należy nacisnąć po kolei Użytkownik → Ustawienia urządzenia → Więcej
powiadomień a następnie wybrać aplikację z jakich chcemy otrzymywać wiadomości w
zegarku.
8. Znajdź telefon
Przejdź do ekranu Find phone (znajdź telefon) a następnie długo naciśnij przycisk trybu
działania
Uwaga: Funkcja ta nie działa w przypadku wyciszenia telefonu i odłączenia zegarka od
telefonu.
9. Stoper
Przejdź do ekranu stopera. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu działania, aby
wejść do stopera. Krótko naciśnij raz przycisk, aby uruchomić funkcję pomiaru czasu i
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ponownie krótko naciśnij go, aby wstrzymać tę funkcję. Długo naciśnij przycisk, aby wyjść z
funkcji stopera.
10. Zdalne fotografowanie
Otwórz aplikację WearHealth na smartfonie. Znajdź funkcję Przenośna kamera, aby
uruchomić możliwość kontrolowania fotografowania z telefonu komórkowego za pomocą
zegarka.
Uwaga: Aplikacja WearHealth musie mieć włączone uprawnienia do fotografowania w Twoim
smartfonie. Podczas korzystania z tej funkcji smartfon musi być podłączony do bransoletki.
11. Przypomnienia
Można ustawić różne przypomnienia, takie jak połączenia przychodzące, sms, alarmy, o
ruchu, spotkaniach, przyjmowaniu leków i o piciu. W tym celu należy otworzyć aplikację
WearHealth na smartfonie i dokonać odpowiedniego wyboru.
12. Automatyczne podświetlenie ekranu
Funkcja włączania lub wyłączania podświetlenia ekranu zegarka przez obracanie nadgarstka
może być ustawiona w aplikacji WearHealth smartfonu. Ekran wyświetlacza automatycznie
się zaświeci, gdy obrócimy nadgarstek podczas sprawdzania czasu.

Ładowanie zegarka
Do zestawu nie jest dołączona ładowarka. Do ładowania zegarka należy używać ładowarki /
źródła zasilania o następujących parametrach : U= 5 Vdc ; Imax= 1.0 A
W przypadku użycia źródła zasilania o napięciu i/lub natężeniu prądu większym niż podane w
niniejszej instrukcji może dojść do :
• uszkodzenia zegarka ( ciemny ekran i brak reakcji na użycie przycisku zasilania /
trybu działania)
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• znacznego zmniejszenia żywotności baterii skutkujące znacznym zmniejszeniem
czasu pracy ( z 7-8 dni w trybie standy do poniżej 24 godzin)
Uszkodzenia spowodowane zastosowaniem niewłaściwego źródła zasilania nie są objęte
gwarancją.
W zegarku zastosowano technologię ładowania za pomocą styków magnetycznych,
umożliwiającą ładowanie urządzenia po zetknięciu między metalowym stykiem linii ładowania
i portem ładowania USB.

KARTA GWARANCYJNA

KARTA GWARANCYJNA PRODUKTU
Data sprzedaży
Nr dokumentu sprzedaży
Model

N58V4.0

Numer seryjny

Kontrola jakości
Uszkodzenia
RR
HR
RR i HR
Warunki gwarancji
1. Produkty sprzedawane przez firmę KENYS zwaną dalej Sprzedającym są objęte gwarancją.
Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w
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karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o
kontakt z naszym sklepem.
2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może
reklamować produkt posiadający wady:
a. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient
reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a firma
może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.
b. korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi
3. W razie uwzględnienia istnienia wady firma KENYS wymieni wadliwy produkt na wolny od
wad lub wadę usunie według żądania Klienta, chyba że spełnienie sposobu określonego przez
Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernych kosztów.
4. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną
lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z
umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty wydania mu danego
produktu przez Sprzedającego.
5. Sprzedający w ciągu czternastu dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i
powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
6. W celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć
reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do
Sprzedającego wraz z opisem reklamacji. Numer seryjny reklamowanego produktu musi być
zgodny z numerem seryjnym na dowodzie sprzedaży. W przypadku braku zgodności numeru
seryjnego produktu z numerem seryjnym na dowodzie sprzedaży Sprzedający nie uzna
reklamacji.
7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie
wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość
złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia
wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedający zwróci należność niezwłocznie zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
8. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn powstałych w sprzedanym
produkcie. Do oceny wad produktu upoważniony jest wyłącznie punkt serwisowy firmy KENYS,
05-500 Piaseczno, ul Młynarska 17/90. Wszystkie naprawy gwarancyjne muszą być
przeprowadzone przez punkt serwisowy firmy KENYS. W przypadku dokonania jakichkolwiek
zmian konstrukcyjnych lub napraw poza punktem Serwisowym firmy KENYS prawa
gwarancyjne zostaną utracone.
9. Gwarancją nie są objęte:
• uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i
przechowywania produktu;
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• uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady, uszkodzenia transportowe oraz
awarie spowodowane przez czynniki zewnętrzne takie jak: zalanie cieczą,
zawilgocenie (np. przez opady atmosferyczne lub kondesację pary wodnej w
zmiennych temperaturach), zbyt wysoka lun zbyt niska temperatura, wyładowania
atmosferyczne, pożar, nieprawidłowe napięcie i prąd ładowania ( dla smartwatchy
wyższe niż 5V i 1,0 A), niewłaściwa wentylacja, działanie czynników chemicznych, a
także będących poza kontrolą Gwaranta;
• w przypadku smartwatchy, które są urządzeniem elektronicznym gwarancja jak
wskazano w powyższym punkcie nie obejmuje kondensacji pary wodnej w przypadku
szybkiej i gwałtownej zmiany temperatury. W smartwatchu znajduje się powietrze,
które zostało zamknięte w procesie produkcji. Powietrze to na wskutek szybkiej zmiany
temperatury osadza się na szybce. Zasada ta dotyczy czystych praw fizyki i w każdym
smartwatchu nawet wodoszczelnym ma prawo wystąpić takie zjawisko. Dlatego, gdy
smartwatch przebywa pod rękawem w kurtce w mroźny dzień i nagle zostanie wyjęty,
ochłodzony zimną wodą, powietrzem czy śniegiem to może zaparować. Również latem
przy bardzo wysokich temperaturach, podczas przebywania na słońcu, a potem
wejściu do klimatyzowanego samochodu smartwatch ma prawo zaparować w wyniku
szybkiej zmiany temperatury otoczenia. Tylko smartwatche posiadające Certyfikat
ISO6425 czyli są smartwatche dla nurków nie mają prawa parować . Inne smartwatche
mogą natomiast parować w wyniku szoku termicznego. Takie zjawisko nie jest objęte
gwarancją;
• nieprawidłowa konfiguracja telefonu/smartfona mająca wpływ na poprawność działania
aplikacji obsługującej dany typ smartwatcha. W przypadku problemów z instalacją i
uruchomieniem należy skontaktować się z infolinią techniczną firmy KENYS pod
numerem + 48 534 89 60 50.
• okresowe kontrole, konserwacja i naprawa lub wymiana części z powodu normalnego
zużycia eksploatacyjnego ( zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia
bransolety i/lub pasków smartwatcha, wytarcia napisów, szkła koperty itp.);
• usunięcie lub instalacja produktu, czyszczenie zewnętrze i/lub czyszczenie
wewnętrzne;
• uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania ( np. używania
smartwatcha w saunie, podczas brania gorącego prysznica, doprowadzenie do
zapiaszczenia urządzeni np. podczas pracy w polu). Gdy para wodna lub spore ilości
piasku dostaną się do urządzenia spowodują uszkodzenia elementów peryferyjnych;
• wykorzystanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwej instalacji,
używanie z inną aplikacją niż wskazana w instrukcji obsługi.
• uszkodzenie układu ładowania smartwatcha na skutek zastosowania źródła zasilania o
większym napięciu i prądzie znamionowym niż wskazany w instrukcji obsługi;
• zmniejszenie żywotności baterii smartwatcha / zmniejszenie czasu pracy baterii na
skutek zastosowania źródła ładowania o większym napięciu i prądzie znamionowym
niż wskazane w instrukcji obsługi;
• uszkodzenia powstałe na skutek wycieku produktów spożywczych, płynów lub
działania substancji chemicznych, które mogą mieć negatywny wpływ na produkt;
• awarie na skutek nieprawidłowego podłączenia urządzenia, użycia innej aplikacji niż
wskazana w instrukcji obsługi, wadliwym działaniem smartfona, z którym współpracuje
smartwatch oraz niezgodnością pomiędzy aplikacją a środowiskiem pracy;
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• awarie spowodowane niepoprawnym działaniem aplikacji obsługującej smartwatch na
skutek wpływu wirusów zainstalowanych w smartfonie, do którego podłączony jest
smartwatch.
W przypadku konieczności porozumienia się z Punktem Serwisowym KENYS proszę
skontaktować się z Infolinią firmy KENYS pod numerem + 48 534 89 60 50 ( koszt połączenia
wg taryfy operatora)
POZOSTAŁE INFORMACJE
Inteligentny zegarek jest produktem zaawansowanym technologicznie, ponieważ przez ciągłe
aktualizacje algorytmów Producent nieustannie ulepsza funkcję produktu. Jeżeli interfejs
użytkownika zakupionego zegarka odbiega od tego przedstawionego w instrukcji, zapoznaj
się z oficjalnymi ogłoszeniami Producenta lub skontaktuj się z naszą infolinią pod numerem
telefonu + 48 534 89 60 50 (opłata za połączenie zgodna z cennikiem Twojego operatora)
DYSTRYBUTOR W POLSCE

Ostrzeżenia!
Postępuj zawsze zgodnie instrukcjami lekarza. To urządzenie jest wrażliwe na poprawność
użytkowania. Podczas pomiaru nie wolno mówić i ruszać się. Należy mieć odpowiednio
nawilżoną skórę. Użytkownik, który cierpi na zaburzenie układu krążenia, choroby krwi,
zaburzenia hormonalne i inne choroby układu rozrodczego powinien natychmiast poddać się
leczeniu pod kierunkiem lekarza. Zegarek nie może być używany i stosowany jako metoda
antykoncepcji. Wyniki pomiarów wykonane tym urządzeniem mogą mieć jedynie cel
informacyjny i nie w mogą być podstawą diagnostyki medycznej!
Niniejsza instrukcja stanowi własność intelektualną firmy KENYS 05-500 Piaseczno,
ul. Wojska Polskiego 5/48 zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.1994 nr 24 poz.83.
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