
Opaska fitness Bluetooth | Newgen Medicals FBT-50 V4 (PX1768)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość zestawu:

• urządzenie pomiarowe

• bransoletka 

• adapter ładowania USB 

• instrukcja obsługi.

Ładowanie akumulatora

Przed użyciem bransoletki  należy naładować akumulator  urządzenia pomiarowego. W tym celu

należy włożyć adapter ładowarki USB, tak aby złote styki adaptera dotykały styków urządzenia

pomiarowego. Następnie należy podłączyć adapter do portu USB komputera lub zasilacza USB (nie

jest dołączony do zestawu). 

Po zakończeniu ładowania, można odłączyć adapter USB od złącza i wyjąć jednostkę pomiarową. 

Włączanie

Jeżeli  urządzenie  nie  włącza  się  automatycznie  po  naładowaniu,  należy  dotknąć  wyświetlacz

i przytrzymać tak długo, aż na wyświetlaczu pojawi się całkowicie wypełniony pasek, a urządzenie

będzie  wyświetlało  czas.  Wyłączenie  urządzenia  nie  jest  możliwe,  bransoletka  wyłączy  się

automatycznie, gdy poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski. Aby ponownie włączyć

urządzenie należy je naładować.

Funkcje i obsługa 

Urządzenie  pomiarowe  posiada  ekran  dotykowy,  który  umożliwia  przełączanie  pomiędzy

funkcjami. Przez dotknięcie ekranu można wywoływać funkcje w kolejności opisanej poniżej. Jeśli

wyświetlacz nie reaguje, należy dotknąć czarne obramowanie po lewej stronie wyświetlacza. 
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Wyświetlanie Nazwa Opis

Czas  i  poziom  naładowania
baterii 

Tutaj  można  zobaczyć  czas,
datę  i  poziom  naładowania
baterii.

Krokomierz Wyświetlana jest liczba 
przebytych kroków.

Spalone kalorie Wyświetlana jest ilość 
spalonych kalorii.

Dystans Wyświetlana jest przebyta 
odległość.

Czas trwania Możesz zobaczyć całkowity 
czas pracy. 

Cel Tutaj  sprawdzisz  jaki  procent
wyznaczonego  dziennego  celu
został osiągnięty.

 

WSKAZÓWKA

Należy  upewnić  się,  że  połączenie  Bluetooth  jest  aktywne.  Jeśli  nie  jesteś

pewien,  czy połączenie jest  aktywne, należy ponownie nacisnąć „Verbinden”

(połącz) na ekranie głównym. 

Tryb uśpienia 

Można przełączyć bransoletkę w tryb uśpienia. W tym celu należy przytrzymać wyświetlacz na

kilka  sekund,  aż  pojawi  się  grafika  pokazana  powyżej.  Następnie  należy  dotknąć  ponownie

wyświetlacz, aby włączyć tryb uśpienia. Aby wyłączyć tryb uśpienia, należy powtórzyć procedurę. 
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Instalowanie aplikacji

Aby połączyć swój telefon z bransoletką należy zainstalować aplikację  Fitness V4 by newgen

medicals. Aplikacja jest dostępna dla wszystkich urządzeń z systemem iOS 6.0 lub wyższym (np.

iPhone 4s, 5, iPod touch) i Android 4.3 lub nowszym (np. Samsung Galaxy S4, Galaxy Note).

Aby  korzystać  z  aplikacji  należy  najpierw  połączyć  opaskę  z  urządzeniem  mobilnym.

W przeciwieństwie do zwykłych urządzeń Bluetooth, to urządzenie Bluetooth 4.0 nie jest łączone

z systemem poprzez wyszukiwanie urządzeń Bluetooth, ale za pośrednictwem aplikacji. 

Połączenie bransoletki

• Bransoletkę należy położyć blisko telefonu lub tableta.

• Następnie należy aktywować funkcję Bluetooth w telefonie / tablecie i powrócić do ekranu

głównego. 

• Należy  otworzyć  aplikację  i  wywołać  ekran  ustawień,  wybierając  ikonę  koła  zębatego

w prawym górnym rogu. 

• Na  ekranie  ustawień  należy  nacisnąć  Pairing (parowanie).  Aplikacja  będzie  szukać

bransoletki i wyświetli listę znalezionych urządzeń. 

• Nazwa  bransoletki  jest  fabrycznie  ustawiona  na  NewgenMedicals.  Należy  nawiązać

połączenie Bluetooth i pojawi się komunikat  Bluetooth erfolgreich verbunden (Android)

lub Achtung! Pairing erfolgreich (iOS).

 3



Ekran główny 

Po otwarciu wyświetlany jest ekran główny. Na ekranie głównym można

zobaczyć aktualny stan treningu,  uruchomić  i  zatrzymać synchronizację

oraz przywołać ustawienia. 

Ustawienia (Einstellungen)

Na  początku  należy  wprowadzić  pewne  ustawienia.  W  tym  celu  należy  dotknąć  na  ekranie

głównym na ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu. 

1. Kliknij tę ikonę, aby wybrać zdjęcie do swojego profilu. 

2. Tutaj można wybrać, czy czas ma być wyświetlany w formacie 12 lub 24-godzinnym. 

3. Należy dotknąć na Pairing, aby rozpocząć połączenie z bransoletką. 

4. Tutaj możesz usunąć wszystkie dane z bransoletki.

5. Należy  wybrać  między  profilem /  Profil  (ustawienia  profilu),  celem /  Ziel (ustawienia

dziennego celu) oraz krokomierzem / Schrittzähler (ustawienia bransoletki fitness).
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WSKAZÓWKA

Po dokonaniu wszystkich ustawień, należy dotknąć w prawym górnym rogu na

Speichern, aby zapisać ustawienia. 

Profil

Proszę wypełnić w zakładce „Profil” dane osobowe (wiek, wzrost, waga,

itd.).

Cel (Ziel)

W tej sekcji  można zdefiniować swój osobisty cel (codziennie żądaną

liczbę kroków). Należy nacisnąć Tagesziel speichern, aby zaakceptować

ustawienia. 

Krokomierz (Schrittzähler)

W tej  sekcji  można  zmienić  ustawienia  dotyczące  bransoletki  fitness.

Tutaj  można  przydzielić  urządzeniu  unikalną  nazwę,  która  będzie

wyświetlana dla połączeń Bluetooth.

Możesz również synchronizować czas bransoletki z czasem urządzenia

mobilnego.  Należy  nacisnąć  Uhrzeit  einstellen,  aby  zsynchronizować

czas.
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Urządzenie pomiarowe

Urządzenie  pomiarowe  należy  nosić  zawsze  przy

sobie.

Należy  pamiętać,  że  wszelkiego  rodzaju  wstrząsy

mogą prowadzić do błędnych pomiarów. 

Istnieją dwa sposoby przesyłania danych między aplikacją i bransoletką: tryb standardowy i tryb

live.

Tryb standardowy 

W trybie standardowym dane są przechowywane na bransolecie fitness. W każdej chwili można

synchronizować dane z aplikacją. Tryb standardowy jest bardziej energooszczędny, ale nie otrzyma

w czasie rzeczywistym aktualizacji danych w aplikacji. 

• Należy otworzyć aplikację Fitness V4 by newgen medicals. 

• Jeżeli  wcześniej  urządzenie  było  poza  zasięgiem  Bluetooth,  należy  podłączyć  opaskę

naciskając Verbinden. 

• Na ekranie głównym należy nacisnąć Sync. Dane zostaną przesłane do aplikacji. 

WSKAZÓWKA

W zależności  od  ilości  danych  do  przekazania  proces  synchronizacji  może

potrwać kilka minut.

Tryb live

W  trybie  podglądu  na  żywo,  połączenie  między  aplikacją  i  bransoletką  jest  stałe.  Dane

z krokomierza  są  wyświetlane  w czasie  rzeczywistym na  urządzeniu  mobilnym.  Tryb na  żywo

kosztuje więcej energii, ale pozwala na śledzenie danych w czasie rzeczywistym. 

• Należy otworzyć aplikację Fitness V4 by newgen medicals. 
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• Jeżeli  wcześniej  urządzenie  było  poza  zasięgiem  Bluetooth,  należy  podłączyć  opaskę

naciskając Verbinden. 

• Na ekranie głównym należy nacisnąć  Start. Dane z krokomierza zostaną przeniesione do

aplikacji i będą stale aktualizowane.

Jeśli chcesz zakończyć tryb na żywo należy nacisnąć Stop.

 

Usuwanie danych

Można usunąć wszystkie dane z krokomierza i aplikacji. Proces usuwania jest nieodwracalny. 

• Należy otworzyć aplikację  Fitness V4 by newgen medicals. Jeżeli wcześniej urządzenie

było poza zasięgiem Bluetooth, należy podłączyć opaskę naciskając Verbinden. 

• Następnie  należy  wejść  w  ustawienia  i  nacisnąć  Zurücksetzen.  Wszystkie  dane  z

krokomierza zostaną usunięte. 

• Kolejno należy wrócić do ekranu głównego, a następnie nacisnąć  Sync.  Wszystkie dane

zawarte w aplikacji zostaną usunięte. 

Działanie aplikacji

Aplikacja  Fitness V4 by newgen medicals posiada 5 ekranów operacyjnych, które oferują różne

funkcje i informacje. Pomiędzy ekranami można przełączać na pasku na dole ekranu.

Ekran główny 

Ekran  główny  wyświetla  bieżącą  aktywność.  Otwiera  się  po

otwarciu aplikacji. 

1. Tutaj możesz zobaczyć, jaki procent dziennego celu został

już osiągnięty. 

2. Należy dotknąć tutaj, aby przejść do ustawień.

3. Należy  nacisnąć  Verbinden,  aby  połączyć  bransoletkę

fitness  z  aplikacją,  a  następnie  kliknąć  Trennen,  aby

zakończyć połączenie. 
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4. Tutaj można zobaczyć codzienną działalność podzieloną na etapy, spalone kalorie, przebyty

dystans i czas. Etapy są wyświetlane tylko wtedy, gdy aplikacja jest w trybie podglądu na

żywo. 

5. Należy nacisnąć  Start, aby uruchomić tryb podglądu na żywo oraz  Stop, aby zakończyć

tryb na żywo. 

6. Należy nacisnąć Sync, aby przenieść dane opaski do aplikacji.

Monitor snu (Schlaf)

Pozwala na monitorowanie snu. Bransoletka fitness w trybie snu, mierzy ruchy i fazy odpoczynku

podczas snu. 

1. Tutaj możesz wybrać miesiąc. 

2. Tutaj można wybrać dzień. 

3. Tutaj możesz zobaczyć czas trwania snu.

4. Słupki  pokazują  zmiany  pomiędzy  fazami  odpoczynku  i

aktywności. 

Włączanie/wyłączanie trybu snu

• Należy przytrzymać ekran opaski, aż pojawi się symbol łóżka. Należy pamiętać, że funkcja

ta jest dostępna na każdym ekranie bransoletki, chyba że jest wyświetlany czas. 

• Należy dotknąć ekran. Tryb snu zostanie włączony, symbol księżyca zostanie wyświetlony.

Aby ponownie wyłączyć tryb uśpienia, należy powtórzyć czynności opisane powyżej. 

Aktywność (Aktivität)

Na  ekranie  aktywności,  można  zobaczyć  aktywność  treningu  dla

poprzednich dni. 

1. Tutaj możesz wybrać miesiąc. 

2. Tutaj można wybrać dzień. 
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3. Tutaj możesz zobaczyć, jaki procent dziennego celu został już osiągnięty. 

4. Tutaj możesz zobaczyć codzienną aktywność w podziale na etapy, spalone kalorie, przebyty

dystans i czas. 

Przebieg (Verlauf)

Ekran postępu pozwala śledzić aktywność w dłuższym okresie. 

1. Należy  wybierać  między  wyświetlaniem  tygodnia,

miesiąca i roku. 

2. Tutaj możesz zobaczyć aktywność w wybranym czasie

podzieloną na etapy, spalone kalorie, przebyty dystans i

czas. 

3. Wybierz tutaj tydzień / miesiąc / rok. 

4. Tutaj możesz zobaczyć wykres dla wybranego okresu. 

Alarm

Funkcja alarmu oferuje dwie opcje: budzik, podczas którego bransoletka wibruje w zadanym czasie.

Można  ustawić  maksymalnie  pięć  alarmów.  Alarm  aktywności  można  wykorzystać  do

przypominania w regularnych odstępach czasu o treningu. 

Budzik

1. Należy nacisnąć na czas, aby ustawić godzinę i powtarzanie się

alarmu. 

2. Należy przesunąć przełącznik w prawo,  aby włączyć  budzik,

lub w lewo, aby go wyłączyć. 
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Należy synchronizować w połączeniu z bransoletką, aby dane były przechowywane. 

Alarm aktywności

1. Ustawianie czasu rozpoczęcia alarmu. 

2. Ustawianie czasu zakończenia alarmu. 

3. Ustawianie przedziału czasu. 

Należy synchronizować w połączeniu z bransoletką, aby dane były

przechowywane. 

Dane techniczne:

• wyświetlacz: 0,91" (2,3 cm) OLED 

• akumulator: litowo-jonowy, 50 mAh, ładowanie przez USB 

• przechowywanie danych: 30 dni 

• odległość: do 999,99 km 

• spalone kalorie: do 9999,9 kcal 

• czas aktywności: do 99:59 godzin

• całkowita długość bransoletki: ok. 25 cm (długość), ok. 18 mm (szerokość) 

• wymiary jednostki pomiarowej 16 × 11 × 38 mm 

• waga urządzenia pomiarowego: ok. 7 g. 
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