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Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myPhone. Niniejsza instrukcja 
ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. 
 
Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia. 
 
Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myPhone żadna część niniejszej 
instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona 
ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek 
środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie 
fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach 
przechowywania i udostępniania informacji. 
 
 
Aby móc wykorzystać pełne możliwości opaski, smartfon musi posiadać 
system Android 4.3 lub nowszy oraz Bluetooth 4.0 Low Energy. Upewnij 
się, czy Twój smartfon spełnia wszystkie wymagania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NR PARTII: 201601 
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 BEZPIECZEŃSTWO 
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek 
może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. 
 

 OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTEPIE 
Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń 
elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. 
Urządzenie może zakłócać prace sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach 
ochrony zdrowia. Należy się stosować do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów  
i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny. 
 

 PROFESJONALNY SERWIS 
Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis firmy myPhone 
lub autoryzowany punkt serwisowy. 
Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany 
punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utrata gwarancji. 
 

 AKUMULATOR I AKCESORIA 
Należy unikać wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo 
wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 100°F ). Ekstremalne 
temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. 
Unikać też należy kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami. Taki 
kontakt może doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. 
Akumulatora należy używać tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nieużywaną przewód 
USB należy odłączać od zasilania. Sugeruje się nie pozostawiać ładowanego urządzenia 
bez nadzoru. 
W przypadku uszkodzenia przewodu nie należy go naprawiać, tylko wymienić na nowy. 
Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów myPhone, które dostępne są w zestawie 
z urządzeniem. 
 

 WODOODPORNOŚĆ 
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed cieczami oraz wilgocią. 
 

 DZIECI 
Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od 
zasięgu dzieci. 

 
Korzystanie z instrukcji obsługi 
 
Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnic od 
rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu  mogą wyglądać inaczej niż na 
ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. 
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Ważne informacje 
 
Firma myPhone nie odpowiada za nieprawidłowości, które mogą pojawić się podczas 
edytowana ustawień rejestru i modyfikowania oprogramowania systemu operacyjnego. 
Próby wprowadzania zmian w systemie operacyjnym mogą być przyczyną 
nieprawidłowego działania urządzenia i aplikacji, oraz podstawą do unieważnienia 
gwarancji. 
 
Znaki towarowe 
 
Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 
znakami towarowymi danych firm. 

 
 
 
 
 
 

Producent 
 

myPhone Sp. z o.o. 
ul. Nowogrodzka 31 
00-511 Warszawa 

Polska 
 
 

Biuro obsługi klienta 
 

myPhone Sp. z o.o. 
ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 

Polska 
 

Infolinia: (+48 71) 71 77 400 
E-mail: pomoc@myphone.pl 

Strona WWW: http://www.hykker.com 
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Zawartość zestawu 
Zanim zaczniesz używać urządzenia, sprawdź czy wszystkie poniższe elementy znajdują 
się w pudełku: 

 opaska inteligentna SmartyFit, 
 przewód USB z klamrą ładującą, 
 instrukcja obsługi, 
 karta gwarancyjna. 

 
Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj 
się ze sprzedawcą. 
 
Zestaw posiada naklejkę z numerem seryjnym na opakowaniu. Radzimy zatem zachować 
opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie 
z dala od zasięgu dzieci. 
 

Specyfikacja techniczna 
 Krokomierz 
 Pomiar przebytego dystansu 
 Licznik spalonych kalorii 
 Monitorowanie czasu snu 
 Wskaźnik daty oraz godziny 
 Ustawienia przypomnień alarmu 
 Alarm wibracyjny 
 Akumulator 55 mAh 
 Czas czuwania do 7 dni 
 Wyświetlacz OLED o rozdzielczość 64 x32 px 
 Kompatybilność z systemem Android 4.3 i nowszymi 
 Synchronizacja i obsługa za pomocą dedykowanej aplikacji 
 Funkcja wyzwalania kamery 
 Bluetooth 4.0 Low Energy 
 Waga brutto: 132 g 
 Waga netto: 42 g 
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1. Wprowadzenie 
 

Przeznaczenie urządzenia 
Opaska SmartyFit to urządzenie służące do monitorowania aktywności fizycznej, przezna-

czona jest do noszenia na nadgarstku. Wyświetla ona aktualną godzinę, ilość wykonanych 

kroków, liczbę spalonych kalorii, przebyty dystans oraz długość snu. Wbudowany moduł 

Bluetooth 4.0 Low Energy umożliwia bezprzewodowe połączenie opaski z smartfonem i 

rozszerzenie jej funkcjonalności m.in. o monitorowanie snu, dziennych osiągnięć, 

bezprzewodowy wyzwalacz migawki aparatu. 

 

Wygląd urządzenia 

  

 

Numer Funkcja 

1 Przycisk MODE 

2 Wyświetlacz 

3. Zapięcie 

4 Ramiona opaski 
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Ładowanie akumulatora 
Akumulator urządzenia można ładować przy użyciu dołączonego do zestawu przewodu 
USB z klamrą. 
W przypadku problemów z akumulatorem skontaktuj się z centrum serwisowego firmy 
myPhone. 
Należy używać wyłącznie przewodów zatwierdzonych przez firmę myPhone. Używanie 
niezatwierdzonych przewodów może spowodować eksplozję akumulatora albo 
uszkodzenie urządzenia. 
Gdy akumulator jest bliski rozładowania, wyświetlany jest komunikat o niskim poziomie 
naładowania baterii. Aby kontynuować korzystanie z urządzenia, należy naładować jego 
akumulator. 
Po całkowitym rozładowaniu akumulatora, urządzenia może uruchomić się nawet kilka 
minut po rozpoczęciu ładowania.  
 
1. Zaciśnij klamrę przewodu na urządzeniu, w taki sposób, aby metalowe piny na klamrze 

zetknęły się z metalowymi polami z tyłu urządzenia.  

 Nieprawidłowe podłączenie przewodu USB może spowodować uszkodzenie 

urządzenia lub zasilacza. Żadne uszkodzenia wynikające z nie-prawidłowej obsługi 

nie są objęte gwarancją. 

2. Podłączyć przewód do gniazda USB. Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się 

animowany symbol ładowania. 

 Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, 

które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. 

 Nie pozostawiaj urządzanie bez nadzoru podczas ładowania. 

3. Gdy symbol ładowanie stanie się statyczny to oznacza, że akumulator jest już 

naładowany i należy zakończyć ładowanie. 

4. Odłączyć przewód USB od gniazda i urządzenia. 

 Jeżeli urządzenie nie jest prawidłowo ładowane, należy dostarczyć je wraz z 

przewodem USB do centrum serwisowego firmy myPhone. 

 

Funkcja uśpienia 
SmartyFit pracuje w trybie ciągłym, jeśli tylko jej akumulator na to pozwala. Nie ma więc 
potrzeby jej włączania / wyłączania, natomiast w celu oszczędzania energii jej ekran 
automatycznie wyłącza się po 10 sekundach bezczynności. 
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2. Tryb autonomiczny 

 
Wyświetlacz SmartyFit podczas noszenia możną aktywować poprzez naciśnięcie 
przycisku MODE, a kolejne naciśnięcia zmieniają wyświetlane informacje, kolejno są to: 

 Godzinę, data, dzień tygodnia (w języku angielskim) ikona stanu akumulatora, 
 Ilość wykonanych kroków, 
 Szacunkowa wartość spalonych kalorii, 
 Szacunkowa przebyta odległość. 

 
Dłuższe przytrzymanie przycisku przełącza urządzenie w tryb nocny (sygnalizowane 
alarmem wibracyjnym). Nie są wtedy zliczane jakiekolwiek ruchy, na wyświetlaczu 
ukazana jest godzina i czas liczony od uruchomienia trybu nocnego. 
 
 

3. Tryb współpracy z systemem Android 

 

Połączenie ze smartfonem 
Połączenie SmartyFit z smartfonem umożliwia dostęp do większej ilości funkcji. Aby 
połączyć urządzenie z smartfonem należy: 

1. Pobierz aplikacje Verifity 2.0. wykorzystując link lub skanują kod QR : 
 

http://soft.myphone.pl/SmrtyFit/VeryFitMulti.apk 
 

 

 Urządzenie kompatybilne jest z urządzeniami z systemem Android wersja 4.3 lub 
nowszą oraz Bluetoothem 4.0 Low Energy. 

2. Aktywuj Bluetooth w smartfonie. 
3. Uruchom aplikację Veryfit 2.0, na ekranie smartfona kliknij Hykker BS 1000, a 

następnie wybierz Potwierdź powiązanie, aby zatwierdzić. Po połączeniu w 
górnym prawym rogu wyświetlacza opaski pojawi się symbol Bluetooth. 

4. Podaj wymagane dane, wybierz wyświetlane jednostki i ustal dzienny cel. 
 
 
 

http://soft.myphone.pl/SmrtyFit/VeryFitMulti.apk
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Obsługa aplikacji 
Strona domowa 
Aplikacji wyświetla podstawowe informacje, domyślnie jest ustawiona w pozycji Ruch. 
Na pozycję Sen przełączamy aplikację przesuwając po ekranie palcem w lewo (w prawo 
by powrócić): 
 
 

 

 
 
 

1. Udostępnianie – umożliwia podzielenie się wynikiem w zewnętrznych aplikacjach 
np. Facebook Twitter itp. 

2. Pole z ilością przebytych kroków aktualnego dnia, wraz z codziennym celem i pro-
centową wartością jego wykonania.. W pozycji Sen wyświetla ilość przespanych 
godzin oraz czas rozpoczęcia i zakończenia snu. Dotknięcie tego pola wyświetla 
wykres aktywności / snu w przeciągu danego dnia. 

3. Szacunkowa przebyta odległość danego dnia i ilości spalonych kalorii. W pozycji 
Sen wyświetlana jest długość czasów: 
Czas C – czas od włączenia trybu „Sen” opaski przez użytkownika, do 
pozostawienia opaski nieruchomo, 
Czas B –czas potrzebny na przełączenie przez opaskę trybu działania na „Sen” w 
celu oszczędzania energii, 
Czas A – czas pracy opaski w energooszczędnym trybie „Sen”. 

4. Strona domowa – powrót do strony domowej. 
5. Szczegóły – wyświetl wykres aktywności/snu w przeciągu tygodnia / miesiąca / 

roku. 
6. Urządzanie – zakładka funkcji dodatkowych. 
7. Moje – dostęp do ustawień osobistych i systemowych. 
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8. Ikona symbolizująca sparowanie urządzeń. 
9. Dzień dla którego wyświetlane są dane, dotknij aby zmienić. 

 
Urządzenie 
W zakładce Urządzenie możemy ustawić następujące funkcje dodatkowe: 

 Powiadomienie połączeń – ustaw po jakim czasie od rozpoczęcia połączenia 
przychodzącego na telefon, opaska uruchomi alarm wibracyjny 

 Alarm spoczynku – ustaw po jakim czasie w długim spoczynku opaska uruchomi 
alarm wibracyjny. 

 Budzik – dodaj i ustaw godziny budzika (alarm wibracyjny). 
 Przypomnienie utraty – aktywuje alarm gdy opaska straci łączność z 

smartfonem. 
 Aparat fotograficzny – w tym trybie przycisk MODE opaski działa jako 

bezprzewodowy wyzwalacz migawki aparatu w smartfonie. 
 Powiadomienie o rozłączeniu – gdy smartfon utraci połączenie z opaską 

uruchomi się jej alarm wibracyjny. 
 Znajdź urządzenie – gdy smartfon nawiążę połączenie z opaska uruchomi się jej 

alarm wibracyjny. 
 Oprogramowanie opaski – wersja oprogramowania opaski. 

 
Można rozłączyć opaskę z smartfonem dotykając pola Odłączyć na dole wyświetlacza 
smartfonu. 
 
Mój 
W tej zakładce możemy zmienić: 

 Cel dzienny – przesuwając palcem w prawo / lewo danym suwakiem możemy 
zmienić codzienny cel sportowy i docelową długość snu. 

 Informacje osobiste – można zmienić tu informacje osobiste wprowadzane przy 
pierwszym uruchomieniu. 

 Ustawienia systemu: 
o Ustawienia jednostek – metryczne lub brytyjskie, 
o Wersja aplikacji, 
o Zrestartować urządzenie – przywrócenie urządzenia do ustawień 

fabrycznych. 
 
 

4. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

 

Uwagi na temat poprawnego używania akumulatora 
 Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go, aby dalej używać urządzenia. 
 Temperatura akumulatora ma wpływ na jakość jej ładowania. Zanim rozpocznie 

się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego 
temperaturę, aby była zbliżona do standardowej w warunkach pokojowych. 
Ochłodzenie lub podgrzanie akumulatora może być uzyskane poprzez 
umieszczenie akumulatora na około godzinę w temperaturze pokojowej. Jeśli 
temperatura akumulatora przekracza 40 stopni, akumulator nie może być 
ładowany! 
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 Nie używaj uszkodzonego akumulatora! 
 Żywotność akumulatora może być skrócona, jeśli jest on wystawiony na działanie 

bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury; powoduje to zakłócenia w 
działaniu urządzenia, nawet jeśli akumulator został naładowany poprawnie. 

 

Utrzymanie urządzenia 
Aby przedłużyć żywotność urządzenia: 

 Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria w suchym miejscu, z dala od zasięgu 
dzieci. 

 Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą; może ona powodować uszkodzenia części 
elektronicznych urządzenia. 

 Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie 
żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw 
sztucznych i zniszczyć akumulator. 

 Nie próbuj rozbierać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może 
je poważnie uszkodzić lub zniszczyć. 

 Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o 
wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. 

 Używaj jedynie akcesoriów oryginalnych; złamanie tej zasady może spowodować 
unieważnienie gwarancji. 

 

Bezpieczeństwo otoczenia 
Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może 
powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo. 
 

Uwaga Oświadczenie 

Producent nie jest odpowiedzialny za 
konsekwencje sytuacji 

spowodowanych nieprawidłowym 
użytkowaniem urządzenia lub 

niezastosowaniem się do powyższych 
zaleceń. 

Wersja oprogramowania może być 
ulepszona bez wcześniejszego 

powiadomienia. 

 

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu 

 
Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z 
Dyrektywą Europejską 2012/19/WEo zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym 
symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z 
innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego 
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punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. 
Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich 
odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i 
otoczenie człowieka. 
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska 
pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien 
skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów 
lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt. 
 

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej 

Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny 
z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy 
Europejskiej 1999/5/EC. 
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