
Withings Steel HR – Instrukcja Obsługi 

Potrzebujesz więcej informacji na temat produktów Withings? 

Znajdziesz je na stronie support.withings.com

W pakowaniu znajdują się:

Withings HR Kabel Ładujący

Instalacja za pomocą smartfonu/tabletu. 

Wejdź na stronę healthapp.withings.com lub pobierz aplikacją 

Withings Health Mate z App Store lub Google Play 

i postępuj według wyświetlanych instrukcji.

Opaska powinna być zapięta ciasno ale wygodnie 
oraz powinna znajdować się 1 cm od kości nadgarstka.

Naciśnij przycisk znajdujący się po prawej stronie 
tarczy zegarka,aby przechodzić pomiędzy różnymi 
informacjami wyświetlanymi na ekranie.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby uruchomić 
i zatrzymać tryb treningu.

Ten symbol znajdujący się na urządzeniu (i na wszelkich bateriach) oznacza, że nie wolno ich likwidować przez normalne wyrzucenie 

do śmieci pochodzących z gospodarstwa domowego. Nie wolno likwidować urządzenia ani baterii, jako nieposegregowane śmieci 

miejskie. Urządzenie (i wszelkie baterie) powinny być przekazane do certyfikowanych punktów odbioru w celu przeprowadzenia 

recyklingu lub właściwej likwidacji w związku z zakończeniem ich okresu użytkowania. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie 

recyklingu urządzenia lub baterii należy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, obsługą w zakresie unieszkodliwiania 

odpadów lub sklepem, w którym nabyto urządzenie. Likwidacja niniejszego urządzenia stanowi przedmiot dyrektywy Unii Europejskiej 

w zakresie gospodarki odpadamii urządzeń elektrycznych i wyposażenia elektronicznego ZSEiE (WEEE). Powodem wyodrębnienia 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii od innych odpadów (śmieci) jest minimalizowanie potencjalnych 

wpływów środowiskowych na zdrowie człowieka w zakresie wszelkich substancji, które mogą zawierać. 

Ciągły pomiar pulsu oraz czasu

W celu personalizacji wyświetlanych informacji na ekranie zegarka jak i aktywacji powiadomień wejdź 
w ustawienia Health Mate a następnie “my devices”.

Ładowanie zegarka Withings HR: umieść zegarek na kablu 
ładującym i podłącz kabel z źródła zasilania np. ładowarki do 
iPhone.
Żywotność baterii wynosi do 25 dni + 20 dni w trybie 
oszczędzania (tylko śledzenie czasu i aktywności).

A Pasek
B Ekran
C Wskazówka aktywności
D Czujnik pulsu

Opis zegarka

Informacje odnośnie likwidacji i recyklingu 

Tłumaczenie i opracowanie instrukcji: ALSTOR Sp.j. A. Zwierzynski i Wspólnicy. Rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą Alstor, bez możliwości 
wprowadzania zmian. Dystrybutor w Polsce: ALSTOR sp. j. ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, tel.+48 22 510 24 00, fax +48 22 675 43 10, 

e-mail: alstor@alstor.com.pl, www.alstor.pl, www.icorner.alstor.pl.

http://www.alstor.pl/

