BEAUTY & FIT 2

1. Wprowadzenie
Informacje o zegarku G.Rossi BEAUTY & FIT 2
G.Rossi BEAUTY & FIT 2 to inteligentny zegarek, który umożliwia
analizowanie wzorców ćwiczeń i dbanie
o zdrowie. Urządzenie BEAUTY & FIT 2 można połączyć z telefonem,
aby znacznie rozszerzyć zakres dostępnych możliwości. Smart
WatchBEAUTY & FIT 2 może również działać samodzielnie, bez
połączenia z urządzeniem przenośnym.

2. Przed pierwszym włączeniem
2.1. Proszę naładować zegarek przed pierwszy użyciem.
2.2. Zegarek należy skonﬁgurować i zsynchronizować korzystając z
aplikacji ："F Fit".
2.3. Zegarek posiada klasę wodoodporności IP68, nie jest
przeznaczony do nurkowania.
2.4. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi bez
konieczności informowania klienta.

3. Zawartość opakowania
-

Smart Watch G.Rossi BEAUTY & FIT 2
Ładowarka,
Instrukcja obsługi w języku polskim,
Dodatkowy wymienny pasek.

4. Specyﬁkacja Techniczna
4.1. Kompatybilność
- Android 5.0 i nowszy,
- iOS 9.0 i nowszy.
4.2. Wysokiej jakości dotykowy wyświetlacz cyfrowy 1.04" cala OLED.

4.3. Energooszczędny Bluetooth Chip wersja 4.0.
4.4. Procesor NRF52832.
4.5. Bateria: 130 mAh.
4.6. Czas pracy
- 15 dni w trybie czuwania,
- 4-6 dni normalny czas pracy.
4.7. Stopień ochrony przed pyłem i wodą: IP68. (60 minut na
głębokości do 1 metra).

5. Funkcje
- Menu zegarka w języku polskim (po połączeniu zegarka z
aplikacją),
- Pulsometr,
- Ciśnieniomierz,
- Inteligentny monitoring snu,
- Krokomierz,
- Rejestr spalonych kalorii,
- Rejestr pokonanego dystansu,
- Budzik,
- Stoper,
- Powiadomienia połączeń przychodzących,
- Powiadomienia SMS, Facebook, WhatsApp i inne,
- Funkcja znalezienia telefonu,
- Funkcja znalezienia smartwatcha,
- Wybór jasności,
- Wybór motywu,

- Gest wybudzenia smartwatcha,
- Przypomnienia o lekach, spotkaniu, ruchu i nawodnieniu,
- 9 trybów treningu do wyboru.

6. Zdjęcia Produktu

7. Obsługa
7.1. Budzenie Urządzenia
- Podświetl ekran urządzenia dotykając obszaru dotykowego,
- Po zainstalowaniu aplikacji i wyborze w ustawieniach odpowiedniej
opcji możliwość odblokowywania ekranu poruszając nadgarstkiem.
7.2. Nawigacja
- Po odblokowaniu ekranu dotknij obszaru dotykowego, aby przejść
do kolejnego menu,
- Zatwierdź wybór przytrzymując obszar dotykowy przez około 3
sekundy.

8. Funkcje podstawowe urządzenia (dostępne bez
synchronizacji z telefonem)
8.1. Włączanie i Wyłączanie
- Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj obszar dotyku przez około 3
sekundy,
- Wyłączanie: Skorzystaj z interfejsu wyłączenia w menu głównym
(Rysunek 1 i 2).
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（Rysunek 1）

（Rysunek 2）

8.2. Wybór Motywu
- Przytrzymaj obszar dotyku na interfejsie wyboru motywu (Rysunek 3),
- Używając obszaru dotyku wybierz nowy motyw (Rysunek 4),
- Przytrzymaj obszar dotyku aby zatwierdzić wybór.

（Rysunek 3）

（Rysunek 4）

8.3. Krokomierz, Rejestr Spalonych Kalorii, Rejestr Przebytego
Dystansu
- Po włączeniu smartwatcha funkcje krokomierza, rejestru spalonych
kalorii i rejestru przebytego dystansu są domyślnie włączone, a dane
o ruchu są wyświetlane w czasie rzeczywistym,
- Kiedy zegarek zostanie pomyślnie połączony z aplikacją, dane
zostaną automatycznie zsynchronizowane w czasie rzeczywistym i
przesłane do aplikacji (istnieje też możliwość ręcznego odświeżania
danych),
- 24 godzinny cykl dzienny kończy się o godzinie 00:00, dane ze
smartwatcha zostają oczyszczone i zaczyna się kolejny cykl (historia
danych dostępna jest w aplikacji : "F Fit".
8.4. Pulsometr
- Naciśnij i przytrzymaj obszar dotyku na interfejsie Pulsometru, aby
rozpocząć pomiar (Rysunek 6),
- Naciśnij i przytrzymaj obszar dotyku, aby wyjść z interfejsu pomiaru,
- Historia testów wyświetlana jest na głównym interfejsie tętna
(Rysunek 5),
- Podczas pomiaru tętna miernik pulsu powinien przylegać do skóry
(górnej części przedramienia).

（Rysunek 5）

（Rysunek 6）

8.5. Ciśnieniomierz
- Wybierz interfejs ciśnieniomierza aby zacząć pomiar(Rysunek 7).

（Rysunek 7）
8.6. Inteligentny Monitoring Snu
- Domyślny okres monitorowania snu jest ustawiony od 22:00 do
8:00,
- Nosząc zegarek podczas snu możesz sprawdzić czas snu podczas

ostatniej nocy od godziny 8:00 rano w interfejsie snu (Rysunek 8),
- Kiedy smartwatch zostanie pomyślnie połączony z aplikacją, dane
snu zostaną automatycznie synchronizowane w czasie rzeczywistym
(istnieje też możliwość ręcznego odświeżania danych).

（Rysunek 8）

8.7. Tryby Sportowe
- Naciśnij i przytrzymaj obszar dotyku na interfejsie sportowym, aby
wejść w tryb wyboru. Dostępnych jest 9 trybów sportowych,

（Bieganie）

（Jazda na rowerze）

（Chodzenie）

（Pływanie）

（Wspinaczka）

（Tenis stołowy）

（Koszykówka）

（Badminton）

（Piłka nożna）

- Bieganie, Chodzenie, Wspinaczka,
。Przytrzymaj obszar dotyku, smartwatch oznajmi rozpoczęcie
treningu i zacznie wyświetlać dane dotyczące czasu treningu, liczby
kroków i pulsu,
。Naciśnij i przytrzymaj obszar dotyku ponownie, aby zatrzymać
trening i wyświetlić bieżące dane treningu (ponowne przytrzymanie
obszaru dotyku wznawia trening),
。Po zatrzymaniu treningu pojedynczy dotyk przełącza tryb sportowy.
- Jazda na rowerze, pływanie, tenis stołowy, koszykówka, badminton,
piłka nożna.
。Przytrzymaj obszar dotyku, smartwatch oznajmi rozpoczęcie
treningu i zacznie wyświetlać dane dotyczące czasu treningu, ilości
spalonych kalorii i pulsu,
。Naciśnij i przytrzymaj obszar dotyku ponownie, aby zatrzymać
trening i wyświetlić bieżące dane treningu (ponowne przytrzymanie
obszaru dotyku wznawia trening),
。Po zatrzymaniu treningu pojedynczy dotyk przełącza tryb sportowy.

8.8. Stoper
- Przytrzymaj obszar dotyku na interfejsie stopera aby uruchomić
funkcję stopera. Pojedynczy dotyk rozpoczyna odmierzanie czasu,
ponowny zatrzymuje odmierzanie czasu, długie przytrzymanie obszaru
dotyku powoduje wyjście z interfejsu stopera.

10. Ładowanie
W celu naładowania zegarka podłącz kabelek magnetyczny do
adaptera o napięciu wyjściowym 5V i wydajności prądowej 1A, całość
podłącz do kontaktu. Podłącz kabel magnetyczny do portu ładowania
w zegarku.
— Czas pełnego ładowania baterii około 2 godziny,
— Przy zbyt długim ładowaniu może powstać zwarcie — uszkodzenie,
— Upewnij się, że ładowarka jest odpowiednio zamontowana.
Zegarek
posiada metalowe elementy, które w przypadku nieodpowiedniego
zamontowania ładowarki mogą prowadzić do zwarcia — uszkodzenia.
WAŻNE: W przypadku zastosowania niewłaściwego napięcia istnieje
możliwość uszkodzenia kabla do ładowania lub/i samego smartwatcha.

11. Funkcje urządzenia połączonego z APP
11.1. Połączenie przychodzące
- Podczas połączenia przychodzącego zegarek wibruje i wyświetla
informacje o dzwoniącym.
11.2. Powiadomienia
- Gdy telefon otrzyma nowe wiadomości zostaną one wyświetlone na
ekranie zegarka. Nieprzeczytane wiadomości można sprawdzić w
interfejsie „Widok wiadomości” . Zegarek wyświetla maksymalnie 3
nieprzeczytane, najnowsze wiadomości.
11.3. Przypomnienie alarmu
- Naciśnij interfejs „Użytkownik” , „Ustawienia urządzenia” ,

następnie „Ustawienia budzika” . „Dodaj alarm” – ustaw godzinę,
oraz dzień (dni) w którym urządzenie ma przypomnieć o alarmie.
11.4. Przypomnienie o miesiączce (dostępne jeżeli w proﬁlu
wybrano kobietę)
- Naciśnij interfejs „Użytkownik” , następnie „Cykl ﬁzjologiczny” ,
ustaw datę ostatniej miesiączki „Ostatnia miesiączka” , następnie
przeciągnij ikonę przy interfejsie „Przypomnienie sprzęt” .
11.5. Przypomnienie o trybie siedzącym/ braniu lekarstw/ piciu
płynów/ spotkaniu
- Naciśnij interfejs „Użytkownik” , następnie „Więcej
powiadomień” , ustaw tryb aby włączyć/ wyłączyć przypomnienie
oraz ustawić czas między powtórzeniami.
11.6. Jasny ekran urządzenia, gdy nadgarstek zostanie podniesiony.
- Wybierz interfejs „Ustawienie urządzenia” , następnie przeciągnij
ikonę przy interfejsie „Jasny ekran, gdy zegarek zostanie podniesiony” . Włączenie funkcji powoduje, że urządzenie za każdym razem
gdy podniesiesz rękę lub poruszysz nadgarstkiem budzi się z trybu
uśpienia.
11.7. Monitorowanie tętna
- Wybierz interfejs „Dziś” , następnie „Tętno” . Inteligentny zegarek
automatycznie co 5 minut będzie monitorował tętno.
11.8. Zdalne zdjęcie
Naciśnij interfejs „Użytkownik” , następnie „Przenośna kamera” ,
wówczas włączy się aparat w telefonie, gdy potrząśniesz ręką z
zegarkiem telefon automatycznie wykona zdjęcie. Zdjęcie zostanie
zapisane w albumie telefonu.
Uwaga: W przypadku żądań uprawnień, które pojawiają się
automatycznie, kliknij Zezwalaj.
11.9. Znajdź mój telefon i znajdź moje urządzenie

- Po podłączeniu z aplikacją w zegarku pojawi się funkcja „Znajdź
mój telefon” , przytrzymaj obszar dotyku, aby włączyć - telefon
zadzwoni,
- Naciśnij w aplikacji interfejs „Użytkownik” , następnie „Znajdź
zegarek” , zegarek zacznie wibrować.
11.10. Aktualizacja oprogramowania
- Po zaktualizowaniu nowej wersji programu do obsługi zegarka,
pojawi się informacja o aktualizacji oprogramowania.

12. Rozwiązania problemów z urządzeniem
12.1. Nie można włączyć zegarka,
- Naciśnij obszar dotykowy wyświetlacza przez ponad 3 sekundy,
- Upewnij się, że bateria jest naładowana. Naładuj smartwatch i
uruchom go ponownie.
12.2. Smartwatch wyłącza się automatycznie
- Urządzenie jest rozładowane,
。Naładuj urządzenie i uruchom je ponownie.
- Krótka wydajność akumulatora,
。Upewnij się, że bateria jest całkowicie naładowana (co najmniej 2
godziny).
- Smartwatch nie ładuje się,
。Sprawdź, czy bateria jest naładowana. Wydajność baterii może ulec
zmniejszeniu po kilku latach,
。Sprawdź, czy ładowarka działa prawidłowo (adapter i kabel), jeśli
nie - spróbuj innego,
。Sprawdź połączenie zegarka i kabla podczas ładowania.
- Smartwatch nie wyświetla się w dostępnych urządzeniach
Bluetooth,
。Smartwatch jest rozładowany,

。sprawdź czy na urządzeniu wyświetlona jest ikonka Bluetooth, jeśli
tak - smartwatch jest już połączony z innym urządzeniem, w takim
wypadku trzeba przenieść się wraz z zegarkiem w inne miejsce, aby
utracił połączenie z wcześniejszym urządzeniem,
。Urządzenie jest połączone z telefonem z pominięciem aplikacji.
Wejdź w ustawienia telefonu, wybierz Bluetooth i odłącz smartwatch,
następnie zaloguj się do aplikacji. Teraz urządzenie powinno być
dostępne w wyszukiwanych urządzeniach Bluetooth w aplikacji.
- Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest, aby włączyć
opcję „Bez Optymalizacji” dla używania baterii dla Aplikacji F Fit.
- Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest, aby włączyć
opcję wyświetlania nad innymi aplikacjami dla aplikacji F Fit.
- Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest, aby włączyć
uprawnienia do pracy w tle dla aplikacji F Fit.
Uwagi
- Firma zastrzega sobie prawo do zmiany instrukcji obsługi bez
konieczności informowania klienta,
- Proszę naładować zegarek przed użyciem,
- Przed użyciem zegarka należy go skonﬁgurować i zsynchronizować
czas oraz dane użytkownika korzystając z aplikacji "F Fit".
- Zegarek posiada klasę wodoodporności IP68, nie jest przeznaczony
do nurkowania.
- Nie bierz prysznica w zegarku, ciśnienie i gorąca woda mogą
uszkodzić zegarek.
- Nie myj rąk w zegarku, ciśnienie i gorąca woda mogą uszkodzić
zegarek.
- Nie wchodź w zegarku do sauny, zbyt wysoka temperatura może
uszkodzić zegarek.
- Wyniki powinny być wyłącznie brane pod uwagę jako wskazówki do
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Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej

ćwiczeń i analizy ﬁtness, nie są one profesjonalnymi diagnozami
medycznymi i nie są przeznaczone do obserwacji schorzeń czy ich
symptomów.
- Wartości pomiarów są uzależnione od sposobu użytkowania.
Dane techniczne:
Częstotliwość pracy: 2402MHz-2480MHz
Maksymalna moc emitowana: 1,98dBm

WARUNKI GWARANCJI
1. Firma zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia w
czasie 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Wszelkie wady i uszkodzenia urządzenia ujawnione w okresie
gwarancji będą usuwane bezpłatnie, w ciągu 28 dni od daty
dostarczenia zegarka do wskazanego serwisu.
3. Smartwatch jest urządzeniem delikatnym i precyzyjnym. Należy go
więc chronić przed zwilgoceniem, wstrząsami, uderzeniami,
gwałtownymi zmianami temperatury, przegrzaniem oraz wszelkimi
negatywnymi czynnikami środowiskowymi, pod rygorem utraty
ochrony gwarancyjnej.
4. Gwarancją objęte są wszystkie wady, które nie powstały z winy
Nabywcy.
5. Gwarancją nie są objęte:
– wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w
szczególności niezgodnego z instrukcją obsługi, a także przepisami
bezpieczeństwa;
– mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
– wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty
nieupoważnione (w tym przez Nabywcę);
– części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie

eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do usunięcia
zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie, koperty urządzenia,
bransolety, paski, zapięcia powłoki galwaniczne kopert lub bransolet
oraz szkiełka;
– uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak;
pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania
elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz innych
czynników zewnętrznych, powodujących np. korozje czy plamy;
– produkty, w których została usunięta lub naruszona plomba
gwarancyjna;
6. Konsument zobowiązany jest do przesłania sprzętu w oryginalnym
opakowaniu fabrycznym. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia
sprzętu podczas transportu ponosi Klient.
7. Jeżeli wysyłka produktu po serwisowego do Nabywcy jest
realizowana za pośrednictwem ﬁrmy kurierskiej, Nabywca
zobowiązany
jest do sprawdzenia stanu sprzętu w obecności przedstawiciela ﬁrmy
kurierskiej bezpośrednio przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia przesyłki przedstawiciel ﬁrmy kurierskiej, na prośbę
Nabywcy, sporządzi protokół szkody, stanowiący wyłączną podstawę
do dochodzenia roszczeń reklamacyjnych.
8. Nabywca poniesie koszty transportu produktu do Serwisu i z
powrotem w przypadku jeżeli:
– przesłany do serwisu w ramach reklamacji gwarancyjnej produkt
jest sprawny lub źle skonﬁgurowany;
– Serwis odmówił naprawy gwarancyjnej zgodnie z punktem 5
warunków gwarancji.
9. Nabywca traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
a) naprawy/konserwacji zegarka we własnym zakresie, przez

nieautoryzowany serwis bądź przez osoby trzecie,
b) błędnego wypełnienia karty gwarancyjnej, w szczególności braku daty
sprzedaży bądź pieczęci punktu sprzedaży,
c) zgubienia/zniszczenia karty gwarancyjnej.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie
znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Lp.

Rodzaj Naprawy (wypełnia Serwis)
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Smartwatch G. Rossi
Model: ………………………………………………………………
Data
sprzedaży: ………………………………………………………….
Podpis
sprzedawcy: ………………………………………………………..

Punkt serwisowy
Tel. +48 881 202 131
Mail: serwis@ginorossi.watch

Pieczęć punktu sprzedaży.

