
  

         
VECTOR SMART VCTR-31-01 

 

Proszę zapoznać się z treścią instrukcji obsługi przed użyciem 

smartwatcha VECTOR SMART VCTR-31-01. 

◆ Informacje zawarte w tym dokumencie nie będą zmieniane ani 

rozszerzane bez wcześniejszej, oficjalnej informacji. 

◆ Proszę naładować akumulator smartwatcha przez minimum 2h 

przed pierwszym uruchomieniem za wykorzystaniem dołączonej 

ładowarki oraz portu USB. 

1. Uwagi wstępne: 

1.1 Odporność na wodę i kurz 

Smartwatch jest odporny na działanie wody i kurzu. Proszę 

przestrzegać poniższych zaleceń by odporność na wodę i kurz została 

utrzymana. W przeciwnym wypadku urządzenie może ulec 

zniszczeniu. 



· Nie używaj smartwatcha pod silnym strumieniem i ciśnieniem wody. 

· Nie używaj smartwatcha podczas nurkowania, snurkowania oraz 

podczas innych sportów wodnych. 

· Proszę wysusz ręce i smartwatch przy użyciu suchej ściereczki przed 

użyciem. 

· Jeśli smartwatch będzie narażony na działanie wody, proszę wysusz 

go przy użyciu suchej ściereczki. Jeśli został narażony na płyny inne 

niż czysta słodka woda (np.: słona woda, woda chlorowana, woda z 

mydlinami, oleje, perfumy, kremy lub płyny dezynfekujące) przetrzyj 

najpierw te miejsca wilgotną ściereczką, a następnie wysusz 

smartwatch przy użyciu suchej ściereczki 

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować stałe uszkodzenie 

lub zniszczenie smartwatcha. 

· Jeśli smartwatch spadnie lub zostanie uderzony, odporność na wodę 

i kurz może zostać zachwiana. 

· Nie otwieraj smartwatcha samodzielnie. Może to wywołać brak 

dalszej odporności na wodę i kurz.  

· Nie używaj smartwatcha w ekstremalnie wysokiej lub niskiej 

temperaturze. 

· Nie używaj nadmuchów ani urządzeń generujących ciepło do 

przyspieszenia suszenia smartwatcha. 

· Nie używaj smartwatcha podczas wizyt w saunie. 

 



1.2 Czyszczenie i dbałość o smartwatcha 

Przestrzegaj poniższych porad, by mieć pewność, że urządzenie działa 

poprawnie i zawsze wygląda ładnie. W przeciwnym wypadku 

urządzenie może ulec zniszczeniu lub wywołać podrażnienie skóry.  

· Chroń urządzenie przed pyłami, olejami i chemikaliami oraz wycieraj 

mokry nadgarstek. W przeciwnym wypadku wewnętrzne sensory oraz 

zewnętrznie nałożony kolor mogą ulec zniszczeniu. Jeśli smartwatch 

ulegnie zabrudzeniu przetrzyj go wolną od pyłów ściereczką. 

· Podczas czyszczenia VCTR-31-01 nie używaj mydła, detergentów, 

papierów ściernych, sprężonego powietrza ani fal ultradźwiękowych. 

W przeciwnym wypadku smartwatch może ulec zniszczeniu. 

Dodatkowo detergenty, chemikalia, a nawet mydła mogą wywołać 

niepożądaną reakcję skórną.  

· Za każdym razem po zakończonym treningu przecieraj swój 

nadgarstek I smartwatch z potu. W razie potrzeb utrzymuj czystość 

przy użyciu mokrej ściereczki, a następnie wysusz przy użyciu suchej 

ściereczki zgodnie z punktem 1.1.  

1.3 Użyte materiały i reakcje alergiczne 

· Producent przeprowadził szereg wymaganych testów związanych z 

możliwymi reakcjami alergicznymi przez wewnętrzne i zewnętrzne 

podmioty. Testy obejmowały kontakt użytych w produkcji materiałów 

ze skórą. Testy dokonywano w różnych warunkach, również poprzez 

dłuższe noszenie produktu.  



· W produkcji VCTR-31-01 wykorzystano nikiel. W przypadku skóry 

bardzo wrażliwej, proszę zapoznać się z tą informacją: 

– Nikiel: VCTR-31-01 zawiera niewielką ilość niklu. Ilość tego 

materiału jest mniejsza niż dopuszczana przez Europejskie przepisy 

REACT. Nie jesteś wystawiony na bezpośrednie działanie niklu. Nasze 

urządzenie przeszło międzynarodowe testy i posiada niezbędne 

certyfikaty. Osoby mające wysoką wrażliwość na nikiel uprasza się o 

ostrożne korzystanie z produktu. 

· Wszystkie użyte do produkcji materiały spełniają standardy REACH 

oraz RoHS. 

 

2. Specyfikacja produktu 

◆ Model: VCTR-31-01 

◆ Procesor RTL8762C ARM Cortex-M0 53MHz 

◆ Pamięć: RAM 128KB+ ROM 64MB 

◆ Ekran dotykowy pojemnościowy 1.4” 240*240 pikseli IPS 

◆ Bluetooth wersji 5.0 

◆ Funkcje: Termometr, Pulsometr, Tryb nocny / nie przeszkadzać, 

Dzienna aktywność treningowa, Monitoring snu, Powiadomienia 

(np.: Gmail, Facebook, Skype, WhatsApp) 

◆ Bateria Lithium-ion 3.7V/160mAh 



3. Podstawowe informacje 

       

(1) Uruchamianie: Gdy smartwatch jest wyłączony, wciśnij i 

przytrzymaj przez 5 sekund wystającą na środku koperty z prawej 

strony koronkę, by go włączyć. Ekran powitalny wyświetli się po chwili, 

a potem smartwatch będzie gotowy do działania. 

(2) Korzystanie z funkcji: Gdy smartwatch prezentuje godzinę, przesuń 

palcem z prawo lub w lewo po ekranie i wybierz interesującą Cię 

funkcję, by zacząć z nią pracować. 

(3) Jasność ekranu: Gdy smartwatch prezentuje godzinę, przesuń 

palcem po ekranie z góry w dół i kliknij ikonę słońca. Następnie 

dostosuj jasność ekranu do oczekiwanego poziomu.  

(4) Uwaga: funkcja zaświecenia ekranu po skierowaniu w kierunku 

twarzy jest domyślnie włączona.  

(5) Wyłączanie: Przesuń palcem z góry w dół I wybierz ikonę trybiku. 

Następnie kliknij menu “SYSTEM”, a potem “WYŁĄCZ”. Potwierdź 

klikając w zielone . 

 



4. Korzystanie z podstawowych funkcji 

(1) Gdy smartwatch prezentuje godzinę, przytrzymaj przez 3 sekundy 

palec na środku ekranu by wejść w tryb zmiany wyglądu tarczy. 

Przesuwając palcem w lewo lub prawo wybierz tarczę, która 

odpowiada Ci najbardziej następnie kliknij na nią. Jednocześnie w 

smartwatchu można zainstalować cztery tarcze do wyboru. Trzy 

pierwsze tarcze są zainstalowane domyślnie, czwartą można zmienić 

dowolnie przy użyciu aplikacji HitFit Pro.  

 

 

 

 

(2) Gdy smartwatch prezentuje godzinę, przesuwaj palcem w prawo 

lub lewo i sprawdź aktywne funkcje. W przypadku, gdy aplikacje 

prezentowane są w postaci listy, a nie siatki, przesuwając palcem w 

górę lub w dół zobaczysz wszystkie opcje.  

 

 

 

 

(3) Gdy smartwatch prezentuje godzinę, przesuwaj palcem w dół i 

wejdź w szybki dostęp do ustawień, jasności ekranu, trybu nie 

przeszkadzać / trybu nocnego oraz timera. W tym trybie zobaczysz też 



stan naładowania baterii oraz informację czy smartwatch jest 

połączony ze smartfonem czy nie. 

(4) Gdy smartwatch prezentuje godzinę, przesuwaj palcem w górę, by 

wejść w szybki podgląd ostatnich wiadomości, ostatni pomiar 

pulsometru oraz podsumowanie dziennej aktywności. 

 

5. Instrukcja obsługi funkcji wymagających 

aplikacji w telefonie 

5.1 Pobierz i zainstaluj 

W celu rozszerzenia możliwości smartwatcha pobierz i zainstaluj 

aplikację HitFit Pro  z APP Store lub Google Play  
 

5.2 Łączność i synchronizacja danych 

5.2.1 Łączność Bluetooth 

5.2.1.1 Dla urządzeń z systemem Android: 

Uruchom HitFit Pro. Zaloguj się, zarejestruj I zaloguj lub skorzystaj z 

aplikacji jako Gość. Kliknij “Urządzenia” na dole. Następnie 

“połączenie urządzenia” – rozpocznie się wyszukiwanie. 

Po uruchomieniu HitFit Pro- z lewej strony wybierz “menu”, a 

następnie wybierz urządzenie na podstawie zdjęć. Następnie wybierz 

swoje urządzenie z listy i kliknij “parowanie”. W smartwatchu w menu 

Ustawienia > System > Informacje o systemie znajdziesz nazwę 



Bluetooth oraz Adres Mac swojego smartwatcha. 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2 Dla urządzeń z systemem IOS: 

Uruchom HitFit Pro, następnie wybierz “Dodaj urządzenie” na Moim 

ekranie by rozpocząć wyszukiwanie pobliskich urządzeń Bluetooth. 

Odszukaj nazwę VCTR-31-01 i połącz ze smartwatchem. Gdy 

smartwatch połączy się z urządzeniem IOS na urządzeniu mobilnym 

zobaczysz ekran jak na poniższym zdjęciu. Z Menu aplikacji wybierz 

“Urządzenia”, następnie wybierz smartwatch, który masz i powiąż 

urządzenie z odpowiednim smartwatchem na liście. W smartwatchu 

w menu Ustawienia > System > Informacje o systemie znajdziesz 

nazwę Bluetooth oraz Adres Mac swojego smartwatcha. 

 

 

 

 

 

 

Teraz w menu Bluetooth urządzenia mobilnego będziesz widział, że 



Twój smartwatch jest połączony prawidłowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po poprawnym połączeniu w menu smartwatcha z szybkimi 

ustawieniami (wejdziesz w nie, gdy podczas pokazywanej godziny 

przesuniesz palcem po ekranie z góry na dół) zobaczysz ikonę  

 

5.2.2 Synchronizacja danych 

Gdy smartwatch będzie połączony z urządzeniem mobilnym, w 

aplikacji HitFit Pro naciśnij ikonę  by dokonać synchronizacji 

danych. Po chwili wszelkie dane zapisane przez smartwatch zostaną 

wyświetlone w aplikacji. 

              



Uwaga: 

Proszę nie zrywaj aktywnego w tle połączenia aplikacji ze 

smartwatchem. Jeśli to zrobisz, dane przestaną być synchronizowane 

na bieżąco. 

 

5.3 Podstawowe możliwości smartwatcha 

 5.3.1  Dzienna aktywność 

(1) Wstęp: Smartwatch przedstawi dzienną, całkowitą liczbę kroków, 

pokonany dystans oraz ilość spalonych kalorii. Wyświetlane dane 

zostaną wyzerowane każdego dnia o północy. 

(2) Jak korzystać: Po uruchomieniu funkcji zobaczysz swoje dzienne 

aktywności: liczbę kroków, przebyty dystans oraz ilość spalonych 

kalorii. Po 5 sekundach od uruchomienia ekran smartwatcha wyłączy 

się.  

5.3.2  Trening / Sport 

Wybierz spośród dostępnych dyscyplin sportowych (Spacerowanie, 

Bieganie, Wspinaczka, Jazda na Rowerze oraz Koszykówka) by 

rozpocząć mierzenie aktywności i wysiłku. Smartwatch automatycznie 

rozpocznie odliczanie czasu aktywności i zbieranie danych do dalszych 

analiz w aplikacji. 

5.3.3  Pulsometr 

(1) Wstęp: Smartwatch zmierzy tętno użytkownika za pomocą sensora. 



Po zakończeniu pomiaru smartwatch zawibruje i zaprezentuje wynik. 

Po 5 sekundach bezczynności wyświetlacz wyłączy się automatycznie. 

(2) Jak korzystać: Z menu w smartwatchu wybierz Pulsometr i 

poczekaj na dokonanie pomiaru. Podczas mierzenia wyświetlane 

tętno będzie równe 0 (--). Po zakończeniu mierzenia na wyświetlaczu 

zobaczysz wynik.  

 

5.3.4  Termometr  

(1) Wstęp: Smartwatch zmierzy temperaturę ciała użytkownika. Po 

dokonaniu pomiaru smartwatch zawibruje i na wyświetlaczu 

zaprezentuje wynik.  

(2) Jak korzystać: Z menu w smartwatchu wybierz Termometr i 

poczekaj na dokonanie pomiaru. Po uruchomieniu funkcji, pomiar 

rozpocznie się automatycznie. Na wyświetlaczu po lewej stronie 

zawsze wyświetlana jest temperatura powierzchni ciała (zwykle inna 

niż temperatura właściwa ciała z uwagi na inną i zmienną 

temperaturę otoczenia). Z prawej strony po 60 sekundach wyświetli 

się temperatura właściwa ciała. Podczas mierzenia temperatura ciała 

będzie wskazywała 0 (--.-). Po zakończeniu pomiaru smartwatch 

zawibruje, a z prawej strony zobaczysz swoją temperaturę ciała. 



Najbardziej dokładne pomiary temperatury ciała dokonywane są, jeśli 

temperatura otoczenia wynosi od 18 do 30 stopni Celsjusza.  

  

5.3.5  Sen 

(1) Wstęp: Smartwatch wyświetli całkowitą długość trwania snu 

użytkownika. Pomiary snu dokonywane są między godziną 21:30 a 

12:00 w południe dnia kolejnego.  

(2) Jak korzystać: Z menu w smartwatchu wybierz Sen i odczytaj 

długość całkowitą snu z dnia poprzedniego. Dokładniejsze dane nt. 

Analizy snu znajdziesz w aplikacji HitFit Pro po dokonaniu 

synchronizacji danych z zegarkiem. 

5.3.6  Pogoda 

Po połączeniu z aplikacją HitFit Pro smartwatch wskaże aktualną 

pogodę. 

5.3.7  Wiadomości / Powiadomienia 



Po połączeniu Bluetooth z urządzeniem powiadomienia z urządzenia 

mobilnego będą wyświetlane na smartwatchu, o ile wyrazisz na to 

zgodę. 

5.3.8  Muzyka 

Po połączeniu Bluetooth możesz sterować aplikacjami muzycznymi w 

celu zmiany utworu, pogłośnienia lub ściszenia lub 

zatrzymania/wznowienia utworu. Oczywiście muzyczny wykon będzie 

słychać z urządzenia mobilnego. 

5.3.9  Timer / Stoper 

Po uruchomieniu funkcji wybierz czas który ma zostać odmierzony 

wstecznie dla Timera lub czas odmierzany od zera dla Stopera. 

Następnie potwierdź zielonym przyciskiem by uruchomić. 

Uruchomione odliczanie można dowolnie zatrzymywać i wznawiać. 

Kliknij czerwoną ikonę by zresetować pomiar.  

5.3.10  Znajdź telefon 

Jeśli utrzymana jest łączność między smartwatchem a telefonem, po 

wybraniu tej funkcji Twój telefon zacznie wibrować i wydawać z siebie 

dźwięki, by łatwiej było Ci go znaleźć. 

5.3.11  Relaks 

Wybierz długość trwania sesji relaksacyjnej (1 Min lub 2 Min) i 

dostosuj swój oddech do komunikatów wyświetlanych przez 

smartwatch. Po zakończeniu sesji poczujesz się lepiej. 



5.3.12  Ustawienia 

⚫  Język: Wybierz język, w którym mają się wyświetlać 

komunikaty w smartwatchu. 

⚫  Wyświetlacz: Znajdziesz tam Zmianę tarczy, Jasność 

wyświetlacza, Długość pracy wyświetlacza, możliwość 

Wyłączenia lub włączenia automatycznego uruchomienia 

smartwatcha po skierowaniu w kierunku twarzy. 

⚫  Nie przeszkadzać / tryb nocny: Wybierz, czy chcesz 

włączyć czy wyłączyć tryb nie przeszkadzać. 

⚫  Wibracje: Wybierz intensywność wibracji smartwatcha. 

⚫  System: Znajdziesz tam Informacje o systemie, możliwość 

Wyłączenia całkowitego smartwatcha oraz Powrót do 

ustawień fabrycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6. Zastrzeżenie 

Zawsze przestrzegaj zaleceń lekarza, jeśli chodzi o dokonywanie 

pomiarów oraz analizy wyników pomiarów zdrowotnych. Osoby z 

zaburzeniami krążenia krwi oraz chorobami krwi powinny być pod 

stałą opieką lekarza specjalisty. Wyniki pomiarów dokonywanych tym 

urządzeniem są jedynie poglądowe i nie powinny być wykorzystywane 

jako podstawa do podejmowania leczenia czy jakichkolwiek działań 

medycznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


