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INSTRUKCJA OBSŁUGI 

I Funkcje inteligentnego zegarka

Pogoda 
Na stronie pogody można 
wyświetlić informacje o pogodzie 
na dzień dzisiejszy i na jutro. 
Informacje o pogodzie są synchro- 
nizowane po połączeniu z aplikac-
ją i nie będą aktualizowane po 
długim okresie braku połączenia. 

Powiadomienia
Urządzenie może synchronizo-
wać przychodzące powiadomie-
nia z Twittera, Facebooka, 
Whatsapp, lnstagrama itp. 
Ostatnie 3 wiado-mości mogą być 
przechowywane. Uwaga: Możesz 
włączyć/wyłączyć powiadomienia 
przychodzące w aplikacji. 

I Pobieranie aplikacji
Zeskanuj poniższy kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację. 

Zeskanuj kod QR i pobierz 
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Zdalny spust migawki
Po podłączeniu urządzenia 
można zdalnie sterować 
aparatem za pomocą telefonu. 

Kontroler odtwarzania 
muzyki 
Po podłączeniu urządzenia 
można zdalnie sterować 
odtwarzaczem muzycznym w 
telefonie. 

I Ładowanie i uruchomienie
Ładowanie urządzenia, aby było aktywne przed pierw-
szym użyciem; Aby naładować urządzenie, podłącz kabel 
ładujący do adaptera lub portu USB w komputerze. 
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Inne funkcje 
Inne funkcje to stoper, regulacja 
jasności, wyciszenie, reset 
fabryczny i wyłączenie zasilania. 

Stoper
Naciśnij długo na stronie stopera, 
aby rozpocząć odmierzanie 
czasu, i naciśnij długo ponownie, 
aby zatrzymać odmierzanie 
czasu. 

I Parowanie

Otwórz aplikację i skonfiguruj swój profil 

Przejdź do rDeviceJ , kliknij rAdd a DeviceJ

Wybierz swoje urządzenie na liście 

Zakończ 
Naciśnij długo przycisk [time page] na swoim urządzeniu, przejdź do 
strony szczegółów. Adres MAC na stronie szczegółów może pomóc 
zidentyfikować twoje urządzenie na liście skanowania. 
Po znalezieniu urządzenia, zegarek połączy się z telefonem 
automatycznie tak długo, jak długo będziesz otwierać aplikację za 
każdym razem, i wystarczy pociągnąć stronę z datą w dół, to 
zsynchronizuje swoje dane.  
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Ciche alarmy 
Ustaw alarm w aplikacji, 
urządzenie będzie wibrować, 
aby przypomnieć o czasie. 
Możesz ustawić maksymalnie 
trzy alarmy 

Przypominaj o ruchu 
Urządzenie będzie wibrować, 
aby przypomnieć Ci o 
konieczności ruchu po 1 
godzinie siedzenia. Uwaga: 
Możesz włączyć/wyłączyć tę 
funkcję w aplikacji. 
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2 wciśnij przycisk1 

Przyciski: naciśnij długo, aby wejść na stronę główną: 
Długie naciśnięcie, aby wyłączyć go, gdy jest otwarty. 
Ekran dotykowy: Przełączanie funkcji poprzez przesuwanie w 
górę i w dół (aby poznac szczegóły, proszę odnieść się do sekcji 
wprowadzenia funkcji), pojedyncze dotknięcie, aby dostać się do 
podmenu, poprzez przełączanie w lewo i prawo lub powrót do 
funkcji Uwagi: a. Wejdź na stronę pomiaru tętna, aby aktywnie 
mierzyć tętno i pojedynczym dotknięciem zatrzymaj go, możesz 
zmienić stronę przełączając. 
b. Przejdź do przełącznika pokrętła, naciśnij długo, aby go 
przełączyć.
c. Włącz kontrolę jasności, aby dostosować jej poziom za 
pomocą pojedynczego dotknięcia. 

I Zapoznanie się z urządzeniem
1. Użytkowanie w mokrym otoczeniu 
Twoje urządzenie jest wodoodporne, co oznacza, że jest odporne na 
deszcz i zachlapania oraz wytrzyma nawet najbardziej spocony trening. 
UWAGA: Nie należy pływać z zegarkiem. Nie zalecamy także brania 
prysznica z nim; choć woda nie zaszkodzi urządzeniu, noszenie go 
przez 24 godziny na dobę nie daje skórze możliwości oddychania. Za 
każdym razem, gdy zamoczysz bransoletkę, dokładnie ją wysusz przed 
ponownym założeniem. 
2.lnformacje Push
Ustawianie iPhona
1.Upewnij się, że aplikacja otworzyła powiadomienie. 
2.Upewnij się, że wszystkie wiadomości są wyświetlane w pasku 
powiadomień (musisz znaleźć powiadomienia w ustawieniach 
telefonu, tak aby otworzyć powiadomienia jak Wechat, QQ, 
połączenia i wiadomości). 
Ustawianie urządzeń Android
1.Upewnij się, że aplikacja otworzyła powiadomienie. 
2.Upewnij się, że wszystkie wiadomości są wyświetlane w 
powiadomieniu, powiadomienie o wiadomości jest do push 
wiadomości przez czytanie paska notyfikacji telefonu komórkowego. 
W przeciwnym razie, zegarek nie będzie w stanie przyjąć informacji 
push. (musisz /ind powiadomienia w ph jedno ustawienie, więc thai 
otworzyć powiadomienia jak Wechat, QQ, połączenia i wiadomości). 
3.Przełącz na funkcję pomocniczą w aplikacji (aby wyłączyć funkcję 
pomocniczą w ustawieniach telefonu i otworzyć ją za pomocą 
aplikacji). 
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Sport 
Smart Watch automatycznie 
śledzi ilość kroków, spalonych 
kalorii, przebytej odległości i 
wyświetla je na ekranie. 

UWAGA: Twoje statystyki ruchu 
resetują się do zera o północy. 

Sen 
Jeśli nadal nosisz Smart Watch 
podczas snu, może on 
zarejestrować godziny spania i 
jakość snu, statystyki zarówno na 
ekranie i w aplikacji. UWAGA: 
Statystyki snu resetują się do 
zera o godzinie 20:00. 

I Informacje ogólne i specyfikacje
• IP68 wodoodporny do 3 atm 
• Odtwarzacz muzyczny
• Śledzenie 7 różnych dyscyplin sportowych
• Monitor tętna
• Monitor snu
• Wiadomości i media społecznościowe
• Pogoda
• Kamera 
• Zdalne sterowanie

Pozbywanie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii 
Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących 
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie 
może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go 
dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie 
zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na 
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku 
niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów 
pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy 
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze 
służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym 
zakupiony został ten produkt.

I Funkcje inteligentnego zegarka

Test tętna
Naciśnij długo na stronę tętna, 
aby rozpocząć jego pomiar. Na 
stronie tętna, możesz zobaczyć 
dane ostatnich 7 pomiarów. 

Trening 
Naciśnij długo na stronie 
treningu, aby rozpocząć nowe 
nagranie treningowe. Jest 8 
dostępnych trybów sportowych 
do wyboru. 
Ostatnie nagranie treningowe 
będzie wyświetlane na stronie 
treningowej. 

I Deklaracja zgodności UE 
Niniejszym producent QXSTAR ELECTRONICS CO., 
LIMITED  deklaruje, że inteligentny zegarek Lenovo R1 jest 
zgodny ze wszystkimi postanowieniami Dyrektyw: 2014/35/
WE, 2009/125/WE, 2014/53/WE, 2014/30/WE, 2011/65/WE i 
spełnia zasadnicze wymagania zgodnie z tymi dyrektywami. 
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod 
adresem: https://www.iotnext.info/img/doc/doc_r1.pdf
Instrukcja obsługi dostępna na stronie:
https://www.iotnext.info/lenovo_r1.html
Producent: QXSTAR ELRCTRONICS CO.Ltd.
Flat/RM 1501(409) 15/F SPA Centre, 53-55 Lockhart Road 
Wanchai, Hongkong

GWARANCJA
Dla produktu obowiązują warunki gwarancji wydanej przez 
firmę Horn Distribution S.A. w kraju zakupu. Dokładne 
informacje otrzymacie Państwo zawsze w sklepie 
specjalistycznym, w którym dokonano zakupu urządzenia.
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian bez 
uprzedzenia.
Importer: Horn Distribution S.A., Kurantów 34, 02-873 
Warszawa  www.horn.eu




