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DENVER BFA-10
Inteligentna bransoleta — Instrukcja użytkownika — Polski

[Kompatybilność]
Inteligentna bransoleta obsługuje tylko poniższe wybrane urządzenia mobilne:
iOS: System operacyjny: iOS 7.0 lub wyższy, Bluetooth 4.0, np. iPhone 4S, 5, iPod
touch5 itp.
Android: System operacyjny: Android 4.3 lub wyższy, Bluetooth 4.0, np. Samsung S4,
Note3 itp.

[Ikona funkcji]
Czas: 00:00

Kroki:
’

Odległość:

Monitor snu:

Powiadomienie o ruchu:

Wyświetlane ID dzwoniącego:

Powiadomienie push:

Bluetooth:

Autodyna:

Kalorie:

Budzik:

Nadawanie Bluetooth:

[Szybki przewodnik]
1. Przed korzystaniem z bransolety należy ładować ją przez 30 minut. Wyjmij element
główny jak pokazano poniżej. Podłącz element główny do portu USB 5 V/1 A, by
naładować. Czerwone światełko wskazujące przestanie migać, gdy po 30 minutach
urządzenie jest w pełni naładowane.

2. Instalacja aplikacji: Przejdź do sklepu App Store lub Google Play i pobierz aplikację:
„DENVER BFA-10” i zainstaluj. Aby móc korzystać z aplikacji DENVER BFA-10,
upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne jest podłączone do Internetu przez sieć
Wi-Fi lub 3G.

3. Ustawianie konta: Otwórz aplikację „DENVER BFA-10”. Zaloguj się, jeśli masz już
konto, lub zarejestruj nowe.

4. Parowanie

Na tym etapie Bluetooth i Wi-Fi muszą być w
telefonie „włączone”. Zaloguj się do aplikacji
DENVER BFA-10, a system wyświetli stronę
główną. Stuknij przycisk w lewym rogu lub
przesuń ekran od lewej do prawej i kliknij
[Łączenie urządzenia]

Dwukrotnie naciśnij przycisk na
bransolecie, a pojawi się ikona radaru
„ ”. Stuknij przycisk [Wyszukiwanie
urządzenia] w aplikacji, wybierz swoje
prawidłowe ID z listy urządzeń i
odczekaj 1–2 sekundy.

Urządzenie Android wyświetli [Żądanie
sparowania urządzenia]. Wybierz „potwierdź” i
zakończ parowanie.

Urządzenie iOS wyświetli [Parowanie
urządzenia zakończone powodzeniem],
[Żądanie parowania Bluetooth]. Kliknij
„sparuj” i zakończ parowanie.

Jeśli wyskakujące okienko nie pojawi się w ciągu 1 minuty, powtórz powyższe kroki.

5. SYNCHRONIZACJA danych
Bransoleta automatycznie synchronizuje dane po połączeniu z telefonem poprzez
aplikację (DENVER BFA-10). Godzina bransolety zostanie skalibrowana na tę samą,
co w telefonie. Synchronizacja danych zawiera: kroki, kalorie, odległość. W aplikacji
możesz sprawdzić, czy synchronizacja danych została zakończona powodzeniem.
Pierwsza synchronizacja zajmie 1–2 minuty. Synchronizacja danych może być
przeprowadzona ręcznie poprzez kliknięcie na przycisk odświeżania w aplikacji.

6. Wykrycie telefonu komórkowego
Naciśnij przycisk na bransolecie, dopóki nie zacznie wibrować, a zadzwoni telefon

7. Monitor snu
Włączanie trybu snu: Naciśnij przycisk na bransolecie, dopóki dwa razy nie wystąpią
wibracje. Bransoleta przejdzie w tryb monitorowania snu i wyświetli się ikona
.
Wychodzenie z trybu snu: Naciśnij przycisk na bransolecie, dopóki nie zacznie
wibrować. Bransoleta wyjdzie z trybu monitorowania snu i powróci do wyświetlania
godziny.
8. Restartowanie bransolety
Naciśnij przycisk na bransolecie, dopóki trzy razy nie wystąpią wibracje. Następnie
ekran się wyłączy. Na moment zapali się białe światło, a bransoleta się zrestartuje.
Restart nie usunie zapisanych danych.

9. Funkcje przycisków
Światło urządzenia pozostanie zapalone
Naciśnięcie na długo po potrząśnięciu dwa razy włączy monitor snu urządzenia
Naciśnięcie na długo po potrząśnięciu trzy razy zrestartuje urządzenie

10. Więcej funkcji będzie dostępnych po pobraniu aplikacji „DENVER BFA-10”.

[Często zadawane pytania]
1. Bransoleta nie może wyjść z trybu snu po naciśnięciu przycisku. - Zrestartowanie
bransolety pomoże w wyjściu z trybu snu.
2. Po połączeniu z aplikacją synchronizacja danych dobiega końca, ale godzina na
bransolecie ciągle jest nieprawidłowa. - Zrestartuj bransoletę i ponownie spróbuj
zsynchronizować dane.
3. Dlaczego moja bransoleta nie wyświetla identyfikatora dzwoniącego? - Telefon
Android: Po połączeniu bransolety z aplikacją zezwól „DENVER BFA-10” na dostęp
do połączeń, SMS-ów, kontaktów i zachowaj aplikację „DENVER BFA-10” jako
działającą w tle. Jeśli na Twoim telefonie zainstalowane jest oprogramowanie
zabezpieczające, ustaw „DENVER BFA-10” jako aplikację „zaufaną”.
iOS: Jeśli nie wyświetla się ID dzwoniącego, zrestartuj swój telefon komórkowy i
ponownie połącz z bransoletą. Po połączeniu odczekaj, aż telefon wyświetli „Żądanie
parowania Bluetooth” i kliknij „paruj”, a funkcja wyświetlania ID dzwoniącego powinna
już działać.

4. Ikona bransolety pokazuje, że Bluetooth zostało połączone, ale aplikacja nie może
zsynchronizować danych? - Zazwyczaj jest to spowodowane przez Bluetooth w
telefonie. Najpierw wyłącz aplikację, zrestartuj Bluetooth i napraw. Jeśli powyższa
metoda nie zadziała, zrestartuj telefon i spróbuj ponownie.
5. Dlaczego moja bransoleta często traci połączenie z moim telefonem? - Sprawdź,
czy telefon lub inne oprogramowanie zabezpieczające ma ustawioną aplikację
„DENVER BFA-10” jako „zaufaną”. Jeśli nie, ustaw ją jako zaufaną i spróbuj
ponownie.
6. Czy bransoleta jest wodoodporna? - Nie. Nie należy nosić jej pod prysznicem lub
podczas pływania.
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS A/S

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie zawierają materiały, komponenty i
substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi
materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi oraz bateriami)
nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są zaznaczone przekreślonym
symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia
elektryczne i elektroniczne oraz baterie nie powinny być wyrzucane razem z innymi
odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

Ważne jest, abyś jako użytkownik końcowy wyrzucał zużyte baterie w odpowiednich i
przeznaczonych do tego miejscach. W ten sposób zapewniasz, że baterie podlegają
procesowi recyklingu zgodnie z rozporządzeniami władz i nie będą szkodzić
środowisku.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie
urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie do stanowisk recyklingu bądź
innych miejsc zbiorki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu.
Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

Firma Inter Sales A/S niniejszym deklaruje, że produkt ten jest zgodny z zasadniczymi
wymogami oraz innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 1999/5/EC. Kopię
Deklaracji zgodności można uzyskać, pisząc na adres: Inter Sales A/S, Stavneagervej
22, DK-8250 Egaa, Dania.
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