>>Know the product

When fully charged,the battery icon will stop scrolling and
the charging is full.

Note: Before connecting the charging base to the USB port, make
sure that any 2 pins on the charging base are not connected to
conductive materials such as nails and iron. After fully charging,
remove the charging cable from the USB port.
Touch display

Home Key
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Magnetic charging base

>>Button description

Home button: Long press can be started, when the watch is in the
secondary interface, short press can return to the main interface; When
in the three interface, the short press will return to the previous interface.
Touch display：After starting up, the same level of interface left and
right slide can be carried out between the various sectors of the switch.
In addition to the main interface, in other interfaces can return to the
main interface or the current interface of the next interface.

Step 2: Power on and wear

Press and hold the power button for about 3 seconds to turn
the watch on. Put your watch on your wrist and lock the
strap buckle in place. For the accuracy of the heart rate test
data, keep the sensor close to the skin to avoid movement
and light leakage.

Step 3: Download and install the smartphone app

Note: the screen can be lit up by raising your hand and sliding from
left to right under the display screen in the off screen state.

Check the product intact before using,peel off the protective
film on the screen and the bottom heart rate sensor.

Step 1: Charge the watch

>>Poznaj produkt

Lenovo Life

Uwaga: Przed podłączeniem podstawki ładującej do portu USB upewnij się, że oba
styki w stacji ładującej nie są podłączone do materiałów przewodzących, takich jak
gwoździe i żelazo. Po pełnym naładowaniu wyjmij kabel ładujący z portu USB.

Przycisk Home
Magnetyczna stacja ładująca

Krok 2: Włącz i nałóż

>>Opis przycisku

BPrzycisk Home: Długie naciśnięcie powoduje uruchomienie urządzenia.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku Home powoduje powrót do menu
poprzedniego bądź do menu głównego.
Wyświetlacz dotykowy: Po
uruchomieniu, sterowanie ekranem dotykowym polega na przesunięciu
palcem po tarczy zegarka w lewo lub prawo. Przesunięcie takie, powoduje
przejście w menu do kolejnej opcji zegarka. z

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 3 sekundy, aby włączyć
zegarek. Załóż zegarek na nadgarstek i zamknij klamrę paska. Aby uzyskać
dokładność danych z testu tętna, trzymaj czujnik blisko skóry, aby uniknąć
ruchu i nieprzylegania.

Krok 3: Pobierz i zainstaluj aplikację na smartfona

Sprawdź, czy produkt jest nienaruszony, zdejmij folię ochronną z ekranu i dolnego
czujnika tętna.

Krok 1: Naładuj zegarek

Przed pierwszym użyciem, naładuj zegarek na dołączonej ładowarce
(podstawka ładująca) zgodnie z poniższym rysunkiem. Podłącz kabel do
ładowarki 5 V lub do gniazda USB w komputerze. Podczas ładowania ikona
baterii na ekranie zegarka będzie migać. Po całkowitym naładowaniu
ikona baterii przestanie migać.
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instalacji ikona Lenovo Life pojawi się na pulpicie telefonu komórkowego. Kliknij
aplikację “Lenovo Life” i postępuj zgodnie ze wskazówkami aplikacji, aby
dokończyć rejestrację i udzielić potrzebne aplikacji zgody. W przypadku
użytkowników telefonów z Androidem podczas instalowania aplikacji “Lenovo
Life” należy również zatwierdzić instalację programu “Lenovo Mobile Services”. Ta
usługa umożliwia głównie działanie aplikacji “Lenovo Life” w tle. Uniemożliwia to
systemowi Android przymusowe zakończenie działania aplikacji “Lenovo Life” co
spowodowałoby brak możliwości przesyłania danych między zegarkiem, a
telefonem.

Krok 4: Połącz opaskę z telefonem, aby zsynchronizować
informacje
Podłącz prawidłowo swój zegarek do smartfona, upewnij się, że
Bluetooth w telefonie jest włączone. Po pomyślnym otwarciu aplikacji
“Lenovo Life” wykonaj następujące kroki: Logowanie → Ustaw dane
osobowe → Kliknij “Dodaj urządzenie” → Smart Watch → Wyszukaj
nazwę urządzenia “HW10H” w zakładce “Profil”, aby je powiązać. Po
pomyślnym powiązaniu aplikacja automatycznie zsynchronizuje datę,
w tym liczbę kroków, przebytą odległość, zużycie kalorii, sen, tętno i inne
dane na zegarku. Gdy zegarek jest podłączony do Bluetooth telefonu
komórkowego, efektywna odległość interakcji transmisji danych wynosi
10 metrów.
Uwaga: Jeśli połączenie telefonu komórkowego pracującego na systemie
operacyjnym Apple z zegarkiem jest powiązane z aplikacją “Lenovo Life”, musisz
także kliknąć żądanie parowania Bluetooth.

Uwaga: Jeśli zegarek pozostaje w trybie uśpienia ( ekran się nie świeci) należy
podnieść rękę i przesunąć palcem po tarczy od lewej do prawej.

>>Zanim użyjesz

Connect your smart watch to your smartphone properly, make sure
your phone's Bluetooth is turned on. After opening the “Lenovo Life”
APP login successfully → Set personal information → Click “Add
Device” → Smart Watch → Search for device name “HW10H” in
“Profile” to bind. After the binding is successful, the app will
automatically synchronize the date, including the number of steps,
distance, calorie consumption, sleep, heart rate and other data on the
watch. When the watch is connected to the mobile phone Bluetooth,
the effective interaction distance of data transmission is within 10
meters.

Please use the smartphone to scan the QR code, or open
the Google play store or Apple Store to search for the
“Lenovo Life” app for download and installation.

Wyświetlacz dotykowy
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Step 4: Connect the band with phone to synchronize
information

Note: When the Apple mobile phone connection watch is bound to the
"Lenovo Life" app, you also need to click the Bluetooth pairing request.

>>Start to use

For the first time, remove the watch and charge the device
with the corresponding charging stand as picture below,insert
the other end of the charging cable into the charging stand.
Connect the 5V output adapter or computer jack.When
charging, the battery icon on the watch screen will flash.

Note: For mobile phone system minimum requirements, you need to use
Android 5.0 or IOS 9.0 and above, Bluetooth 4.2 or above. Android users
should strictly follow the prompts of the "Lenovo Life" app and ensure that all
permission requests for the "Lenovo Life" app are allowed. Otherwise, the
operation of the APP may be abnormal, resulting in a problem that the watch
connection fails, Bluetooth cannot communicate, and so on.After the
installation is complete, the icon of Lenovo Life appears on the mobile phone
desktop. Click on the “Lenovo Life” app and follow the tips of the APP to
complete the user registration and permission.Android phone users please
pop up the first time when installing the "Lenovo Life" app,please allow the
"Lenovo Mobile Services" program is approved for installation. This service
mainly allows the "Lenovo Life" APP to run in the background. It has
prevented the Android system from forcibly terminating the operation of the
"Lenovo Life" APP when you use the watch normally, causing the watch to be
disconnected from the "Lenovo Life" APP and cannot be transmitted data.

>>Użyj zegarka
Lenovo Life
Użyj smartfona, aby zeskanować kod QR lub otwórz sklep Google Play lub
Apple Store, aby wyszukać aplikację “Lenovo Life” do pobrania i instalacji.
Uwaga: Aby spełnić minimalne wymagania systemu telefonu komórkowego, musisz
używać systemu Androida 5.0 lub IOS 9.0 i nowszych, Bluetooth 4.2 lub nowszych.
Użytkownicy Androida powinni ściśle przestrzegać wskazówek aplikacji
“Lenovo Life” i dopilnować, aby wszystkie prośby o zgodę dla aplikacji “Lenovo Life”
zostały udzielone. W przeciwnym razie działanie aplikacji może być nieprawidłowe,
powodując problem z nieudanym łączeniem się zegarka z aplikacją. Po zakończeniu

Ustaw inteligentne powiadomienia
Po pomyślnym powiązaniu zegarka możesz włączyć funkcję wysyłania
powiadomień na zegarek, a także wybrać, które aplikacje mają wysyłać
powiadomienia (powiadomienia o połączeniu, powiadomienie SMS, QQ,
WeChat, Facebook itp.) Podczas odbierania powiadomień zegarek
wibruje i wyświetla odpowiednie informacje.
Kroki: Otwórz Lenovo Life → Profil → HW10H → Inteligentne
powiadomienia.
Uwaga: Domyślne inteligentne powiadomienia w tym produkcie są wyłączone,

>>Use the watch
Set smart reminder

After successfully binding the watch, you can set the smart reminder
function to be turned on or off on the APP side, and choose to open the
required reminder function (call reminder, SMS reminder, QQ, WeChat,
Facebook, etc.) when receiving a call or information push, the watch Alert
the vibration and display the relevant information.
Operation steps: Open Lenovo Life → Profile → HW10H → Smart
Reminder.
Note: This product default smart reminder is set to off, users should enable this
function through the APP settings.First you need to turn on the status bar
notification feature of your phone.

<Home Interface> Display time information and basic motion
information and target achievement. Press and hold for about
2 seconds to enter the dial selection interface. There are three
dial styles for you to choose. Slide left in the display area to
go to the next one.
<Step Counting Interface> Display the cumulative amount of
steps in real time on the day; This interface can view the
current number of steps converted into mileage and calorie
consumption.The time of a day is defined as 24 hours
between 0:00 am and 0:00 am on the next day; the
cumulative number of steps during this 24-hour period will
be cleared at the next 0. Slide left in the display area to go
to the next screen.
<Sleep interface> Record the sleep time and sleep quality of
the night, and Slide left in the display area to go
to the next screen.
<Heart Rate Measurement> Click on the display to make a
heart rate measurement. Keep it calm when measuring.You
can also use the “Lenovo Life” app to set the heart rate
measurement automatically, and the heart rate measurement
function is automatically turned on every 5 minutes in the
automatic mode.Slide left in the display area to go to the
next screen.

użytkownicy powinni włączyć tę funkcję w ustawieniach aplikacji. Najpierw
musisz włączyć funkcję powiadomień paska stanu w telefonie.

<Interfejs Home> Wyświetla aktualną godzinę i podstawowe informacje
o ruchu oraz o osiągnięciu celu. Naciśnij i przytrzymaj przez około 2
sekundy, aby przejść do interfejsu wybierania tarczy. Do wyboru są trzy
style tarczy. Przesuń palcem w lewo w obszarze wyświetlania, aby przejść
do następnej.
<Interfejs liczenia kroków> Wyświetlaj łączną liczbę kroków w czasie
rzeczywistym w ciągu dnia; Interfejs ten wyświetla bieżącą liczbę kroków
przeliczonych na przebytą odległość oraz zużycie kalorii. Godzinę doby
definiuje się w formacie 24 godzinnym między 0:00 a 0:00 następnego
dnia; skumulowana liczba kroków w tym 24-godzinnym okresie zostanie
wyczyszczona następnego dnia. Przesuń palcem w lewo w obszarze
wyświetlania, aby przejść do następnego ekranu.
<Interfejs snu> Wyświetla czas snu, przeciągnij w lewo aby przejść do
następnego ekranu.
<Pomiar tętna> Kliknij wyświetlacz, aby wykonać pomiar tętna. Zachowaj
spokój podczas pomiaru. Możesz także użyć aplikacji“Lenovo Life”, aby
automatycznie ustawić pomiar tętna, a funkcja pomiaru tętna będzie
automatycznie włączana co 5 minut. Przesuń palcem w lewo w obszarze
wyświetlania, aby przejść do następnego ekranu.
Uwaga: Podczas pomiaru tętna ikona interfejsu oraz dioda LED na zegarku będą
migać; czujnik powinien znajdować się blisko skóry podczas przeprowadzania
pomiaru, aby uniknąć zewnętrznego światła wpływającego na dokładność
badania; skóra w kontakcie z nadajnikiem powinna być czysta, pot lub plamy
wpłyną na wynik testu. Otwórz funkcję automatycznego pomiaru tętna: Otwórz
aplikację “Lenovo Life”, Na stronie głównej przejdź do kolumny “Tętno”, kliknij
przycisk [Ustawienia] w prawym górnym rogu strony. Włącz automatyczny pomiar
tętna oraz ustaw wartość linii ostrzeżenia

<Interfejs sportowy> Kliknij ekran wyświetlacza, aby przejść do interfejsu
aktywności. Do wyboru masz 7 trybów sportowych. Po wybraniu
odpowiedniego trybu, przesuń palcem w dół, a następnie wstrzymaj lub
zakończ i powróć do trybu ruchu. Przesuń palcem w lewo w obszarze
wyświetlania interfejsu ruchu, aby przejść do następnego interfejsu.

Note: When testing, the interface icon will flash,and the heart rate
LED of the watch will flash at the same time; the sensor should be
close to the skin during testing to avoid external light affecting the
test accuracy; the skin in contact with the heart rate sensor should
be kept clean, sweat or stain will affect the test result.Open the
method of automatically measuring heart rate: Open the “Lenovo
Life” APP, the homepage enters the “Heart Rate” column,click the
[Settings] button in the upper right corner of the page to operate
the automatic measurement switch, and set the heart rate warning
line value.

<Sports interface> Click the display screen to enter the
motion mode selection interface. There are 7 motion modes
for you to choose. Click to enter the motion mode selection
interface. After selecting the corresponding motion mode,
slide down to pause, exit and return to the current motion
mode Type. Swipe left in the display area of the motion
interface to enter the next interface.
<Music Control Interface> Control the mobile phone music
player to perform the previous, next, play, pause, etc. actions
while connected to the APP. Slide left in the display area to
go to the next screen.
<Weather Interface> This screen displays the weather
conditions of the day.After connecting the “Lenovo Life”
app, it will update the weather conditions of the day and
the next two days.Slide left in the display area to go to the
next screen.
< Message notification interface > this function requires
setting the type of message push in the column of intelligent
reminder on APP side, such as:Call, SMS, WeChat, QQ,
Facebook, Twitter, Email，etc. When the phone receives a
message, the hand The ring vibrates once and displays the
information type and content. Slide left in the display area to
go to the next screen.
<Settings interface> Click this interface to enter more
rich functions: stopwatch, mute switch, photo control,
brightness adjustment, factory reset, shutdown, about etc.
Click “Home” to return to the previous menu.Slide left in the

<Interfejs sterowania muzyką> Steruj odtwarzaczem muzyki w telefonie
komórkowym. Kiedy zegarek jest połączony z aplikacją może odtwarzać,
wstrzymywać, wybierać poprzedni oraz następny utwór. Przesuń palcem
w lewo w obszarze wyświetlania, aby przejść do następnego ekranu.
<Interfejs pogody> Ten ekran wyświetla warunki pogodowe w ciągu dnia.
Po podłączeniu aplikacji “Lenovo Life” zostaną zaktualizuje warunki
pogodowe w ciągu dnia bieżącego i dwóch następnych dni. Przesuń
palcem w lewo w obszarze wyświetlania, aby przejść do następnego
ekranu.
<Interfejs ustawień> Kliknij ten interfejs, aby przejść do bardziej
rozbudowanych funkcji: stoper, wyciszenie, funkcja migawki, regulacja
jasności, przywracanie ustawień fabrycznych, wyłączenie itp. Kliknij
przycisk “Home”, aby wrócić do poprzedniego menu. Przesuń palcem w
lewo w obszarze wyświetlania, aby przejść do następnego ekranu.
<Więcej funkcji> Ten produkt można połączyć ze wspierającym
oprogramowaniem Lenovo Life APP w celu uzyskania bogatszych funkcji,
takich jak: Analiza snu, przebytej odległości, aktywności statystyki czasu,
statystyki zużycia kalorii, automatycznej synchronizacji czasu i daty,
śledzenia ruchu, ustawianie budzika, funkcji znajdź
smartband/smartwatch, znajdź telefon komórkowy, tryb przypomnienia o
siedzącym trybie życia, przypomnienie o piciu wody, wybieranie numeru
i inne funkcje. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji pomocy
w aplikacji Lenovo Life.
Uwaga: Aplikacja “Lenovo Life” i inteligentny sprzęt będą nadal aktualizowane, aby
zapewnić użytkownikom więcej nowych funkcjiI bardziej stabilne doświadczenie.
Ze względu na ograniczenia systemu Android niektóre są instalowane w systemie
Android 6.0 i nowszym Model nie obsługuje rozłączania połączenia przez zegarek
podczas korzystania z funkcji przypominania o połączeniach, należy również
zrozumieć, że system IOSBez efektu.

>>Uwagi
1. Nie noś zegarka do kąpieli lub pływania;
2. Nie należy wyjmować, naprawiać ani modyfikować zegarka, wymieniać
wbudowanej baterii itp.;
3. Do ładowania zegarka użyj standardowego portu USB;

display area to enter the main interface.
<More rich features> This product can be combined with the
supporting Lenovo Life APP software to achieve more rich
functions, such as: Analysis of sleep, walking mileage, activity
time statistics, calorie consumption statistics, automatic
synchronization of time and date, motion track, set alarm
clock, find smartband/smartwatch,find mobile phone,
sedentary reminder,drink water reminder, dial push and other
functions.Please refer to the help documentation in the
Lenovo Life app for more information.
Note: The “Lenovo Life” app and smart hardware will continue to be
upgraded, bringing more new features and a more stable experience
to users.Due to the limitation of android system, some models
equipped with android 6.0 or above do not support hanging up the
call through the watch when using the call reminder function. Please
understand that IOS system is not affected.

>> Notes

1. Please do not wear the watch to shower or swim;
2. Please do not remove, repair or modify the watch, replace the built-in
battery, etc.;
3. Please use standard USB port to charge the watch;
4. Please do not place the watch in high temperature and humidity for a
long time; At the same time very low temperature may have influences
for the band function;
5. When the watch is wet, please wipe it dry with a soft cloth before
charging, otherwise it will corrode the charging
contact point and lead to charging failure;
6. If you have sensitive skin or wear the band too tight, you may feel
uncomfortable;
7. If used regularly, recommend to clean the watch every week. Wipe it
with a damp cloth and remove grease or dust with a mild soap
8. The test data obtained by using this product is for reference only. The
test data are affected by many factors and the test results may be
different under different conditions. Such as professional athletes,
pregnant women,

4. Nie pozostawiaj zegarka w warunkach wysokiej temperatury i
wilgotności przez długi czas; Natomiast bardzo niska temperatura może
również mieć negatywny wpływ na funkcję opaski;
5. Gdy zegarek jest mokry, przed ładowaniem wytrzyj go do sucha miękką
szmatką, w przeciwnym razie spowoduje to korozję punktu styku
ładowania i doprowadzi do niepowodzenia w ładowaniu;
6. Jeśli masz wrażliwą skórę lub zbyt mocno zaciśniętą opaskę, możesz
czuć się niekomfortowo;
7. W przypadku regularnego używania zaleca się czyszczenie zegarka co
tydzień. Wytrzyj wilgotną szmatką i usuń brud.
8. Dane testowe uzyskane przy użyciu tego produktu służą wyłącznie jako
odniesienie. Na dane testowe ma wpływ wiele czynników, a wyniki testów
mogą być różne w różnych warunkach. Dane testowe mogą zawierać
odchylenia w przypadku zawodowych sportowców, kobiet w ciąży i
niektórych osób o szczególnych warunkach fizycznymi.

>>Często zadawane pytania
1. Jak naładować urządzenie?
Dot.: To urządzenie wykorzystuje ładowanie kontaktowe, wystarczy
prawidłowo ustawić urządzenie na stacji ładującej i użyć zasilacza 5 V/1 A.
Można zastosować komputerowy interfejs USB lub adapter.
2. Nie otrzymujesz powiadomień pomimo włączenia tej funkcji?
Dot.: Najpierw musisz włączyć obsługę powiadomień dla wybranej
aplikacji.
Telefon z Androidem: sprawdź, czy telefon i zegarek są normalnie
połączone, a po połączeniu włącz odpowiednie uprawnienia w
Ustawieniach telefonu. Udziel wymaganych pozwoleń aplikacji “Lenovo
Life” Aby aplikacja uzyskała dostępu do połączeń, wiadomości i kontaktów
oraz do działania w tle; Jeśli telefon jest wyposażony w oprogramowanie
zabezpieczające, należy dodać aplikacje “Lenovo Life” jako zaufaną dodaj
aplikację “Lenovo Life”.
Telefon z IOS: jeśli powiadomienia nie są odbierane, zaleca się ponowne
uruchomienie telefonu w celu ponownego połączenia z zegarkiem.
Podczas ponownego łączenia się z zegarkiem musisz poczekać, aż w
telefonie pojawi się “Żądanie parowania Bluetooth”, a następnie kliknij
“Parowanie”.

and a few people with special physical conditions, the test
data may have deviation.

FAQ

1. How to charge the device?
This device uses contact charging, you just need to put the
device on the charging base correctly, and use 5V/1A power
supply. Computer USB interface and adapter can support.
2. Can’t receive the reminder after turning on reminder
function ?
First, you need to turn on the notification function of social
APP on the phone.
Android phone: confirm the phone and watch are normally
connected, and turn on the corresponding permissions in the
Settings of the phone after connecting. Allow "Lenovo Life"
APP to access calls, messages and contacts, and keep
"Lenovo Life" APP running in the phone background; If the
phone is equipped with security software, please add
"Lenovo Life" APP as trust.
Apple phone: if there is no reminder after connection, it is
suggested to restart the phone to reconnect. When
connecting to the watch again, you must wait for the phone
to pop up “Bluetooth pairing request”, then click “Pairing” to
receive reminder.
3、What if the bluetooth connection is not available?
A: Please confirm that your mobile phone system is IOS8.0
or above or Android 4.4 and above, and support bluetooth 4.2.
1）Due to the signal interference problem of the bluetooth
wireless connection, the connection time may be different
each time. If the connection is not available for a long time,
please ensure that the operation is performed without magnetic
field or without interference from multiple bluetooth devices;
2）Turn off the phone bluetooth and turn it on again;
3）turn off the mobile phone "Lenovo Life" APP background
application or restart the phone;
4）The mobile phone cannot connect to other Bluetooth devices

at the same time;
5）"Lenovo Life" APP is running normally in the background, if it
is not in the background, it may not be connected.
4. Does the Bluetooth connection need to be opened all the time? Is there
data left after disconnection?
Data is retained locally on the watch before synchronizing data. When the
Bluetooth connection between phone and watch is successful, the watch
data will be automatically uploaded to the "Lenovo Life" APP. Generally,
the watch can keep the data for three days. Please timely synchronize the
data to the "Lenovo Life" APP for backup
5. If you need to stop using this watch on this phone, please remove the
binding relationship between the watch and the phone.
① Open the "Lenovo Life" APP on the phone → in [Profile] → upgraded.
Follow the instructions of "Lenovo Life" APP
and complete OTA upgrade step by step. After the upgrade,
manually start the watch, and OTA upgrade is completed. To click HW10H
→ unbind.
② For Apple phone, in addition to the first step, but also
need to open the phone Bluetooth → click "HW10H" right
button → ignore this device.
6. How to upgrade the watch through OTA?
“Lenovo life” will remind you when a new version needs to be
ensure the smooth upgrade process, you need to ensure
that:
①Internet network of the phone is normal;
②The watch power is more than 50% ;
③Keep the distance of mobile phone and watch within 3
meters and do not do anything other than upgrade.
7. The watch has no heart rate data
Watch wear should not be too loose, try to make the back
of the watch close to the skin of the arm, and then switch
to the heart rate test interface to manually test the heart
rate. Try to stay calm during the test for heart rate accuracy.
If you need to turn on the automatic heart rate test function,
please turn on the automatic heart rate measurement

3.Co się stanie, jeśli połączenie Bluetooth nie będzie dostępne?
Dot.: Potwierdź, że Twój telefon komórkowy zawiera system IOS8.0 lub
nowszy
albo Android 4.4 i nowszy oraz obsługuje bluetooth 4.2.
1）Ze względu na problem zakłóceń sygnału połączenia
bezprzewodowego
Bluetooth czas połączenia może być za każdym razem inny. Jeśli
połączenie nie będzie dostępne przez długi czas, upewnij się, że operacja
jest wykonywana bez pola magnetycznego lub bez zakłóceń z wielu
urządzeń Bluetooth;
2）Wyłącz Bluetooth i włącz go ponownie;
3）wyłącz działanie w tle aplikacji “Lenovo Life” na telefonie
komórkowym lub uruchom ponownie telefon;
4）Telefon komórkowy nie może łączyć się z innymi urządzeniami
Bluetooth w tym samym czasie;
5）Aplikacja “Lenovo Life” działa normalnie w jeśli ma dostęp do pracy
w tle, jeśli nie, może nie być podłączona.
4. Czy połączenie Bluetooth musi być uruchomione przez cały czas? Czy
dane pozostają po rozłączeniu?
Dot.: Dane są przechowywane lokalnie na zegarku przed synchronizacją
danych. Gdy połączenie Bluetooth między telefonem a zegarkiem
zakończy się powodzeniem, dane zegarka zostaną automatycznie
przesłane do aplikacji “Lenovo Life”. Ogólnie zegarek może
przechowywać dane przez trzy dni. W odpowiednim momencie
zsynchronizuj dane z aplikacją “Lenovo Life” w celu wykonania kopii
zapasowej.
5. Jeśli zamierzasz przestać używać tego zegarka w danym telefonie, usuń
relację powiązania między zegarkiem a telefonem.
① Otwórz aplikację “Lenovo Life” na telefonie → w [Profil] → kliknij
HW10H → rozłącz.
② W przypadku telefonu Apple oprócz pierwszego kroku, należy także
otworzyć Bluetooth telefonu → kliknij prawym przyciskiem
“HW10H” → zignoruj to urządzenie.

through the setting function of heart rate option on the
main interface of "Lenovo Life" APP.

Lenovo Limited Warranty and Notice

Product Type:Accessory

The following information describes the technical support that is
available for your product,during the 1 year warranty period or thr
oughout the life of your product. Refer to the Lenovo Limited Wa
rranty for a full explanation of Lenovo warranty terms. See“Leno
vo Limited Warranty notice”later in this document for details on
accessing The full warranty.

Environmental,recycling,and disposal information

Telephone technical support
the Bluetooth of the phone is turned on (if any questions,
please consult your smartphone manufacturer for the way
to turn on the Bluetooth of the phone).
Step 2: make sure you download and successfully install
Lenovo Life app on your smartphone.Step 3: open Lenovo Life on the
smart phone, click Profile ->Add device -> Smart Watch ->HW10H. After
searching HW10H smart watch, the phone will successfully connect
with the watch. If Bluetooth pairing prompt appears, click
Pair. After successful pairing, Bluetooth symbol will appear
in the lower right corner of the standby interface screen, and
Lenovo Life APP will automatically display the date and time,
sports data, heart rate data on the APP function page
synchronously.If the data cannot be synchronized
successfully after the above steps, uninstall Lenovo Life APP
after ignoring HW10H in the Bluetooth setting of the system,
and then download and install Lenovo Life APP again. In the
process, make sure to click on allow various authorization
applications initiated by the APP. Then go to step 3 above.

6. Jak zaktualizować zegarek za pomocą OTA?
Dot.: “Lenovo life” przypomni Ci, kiedy należy zaktualizować do nowszej
wersji. Postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji “Lenovo Life” i wykonaj
krok po kroku aktualizację OTA. Po aktualizacji ręcznie uruchom zegarek,
a aktualizacja OTA zostanie zakończona. Aby zapewnić płynny proces
aktualizacji, musisz upewnić się, że:
①Sieć internetowa telefonu działa prawidłowo;
②Moc zegarka wynosi ponad 50%;
③Zachowaj odległość do 3 metrów między telefonem komórkowym a
zegarkiem i nie rób nic poza aktualizacją.
7. Zegarek nie ma żadnych danych dotyczących tętna
Dot.: Zegarek nie powinien być nałożony zbyt luźno, spróbuj zbliżyć tył
zegarka do skóry ręki, a następnie przejdź do interfejsu testu tętna, aby
ręcznie przetestować tętno. Staraj się zachować spokój podczas testu w
celu poprawienia dokładności pomiaru. Jeśli chcesz włączyć funkcję
automatycznego testu tętna, włącz ją w odpowiedniej zakładce w
aplikacji “Lenovo Life”.
8. Nie można połączyć zegarka z telefonem
Dot.: Postępowanie zgodnie z instrukcją jest kluczowe dla udanego
połączenia. Jeśli nie możesz się połączyć, przeczytaj uważnie i wykonaj
następujące kroki.
Krok 1: Najpierw sprawdź czy zegarek nie jest sparowany z innym
urządzeniem. Sprawdź czy zegarek wyświetla symbol Bluetooth.
(naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy w interfejsie gotowości).
Jeśli tak, włącz Ustawienia systemowe smartfona -Bluetooth-HW10H i
kliknij prawy przycisk HW10H i wybierz opcję ignoruj. Ikona Bluetooth
w zegarku zniknie. Jeśli nie możesz połączyć się z zegarkiem (nie
wyświetla się symbol Bluetooth): po pierwsze, upewnij się, że Bluetooth
telefonu jest włączony (w razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z
producentem smartfona, aby dowiedzieć się, jak włączyć Bluetooth
telefonu).
Krok 2: pobierz i zainstaluj aplikację Lenovo Life na swoim smartfonie.
Krok 3: otwórz Lenovo Life na smartfonie, kliknij Profil -> Dodaj

urządzenie -> Smart Watch -> HW10H. Po wyszukaniu smartwatcha
HW10H telefon połączy się z zegarkiem. Jeśli zostanie wyświetlony monit
o parowanie Bluetooth, kliknij opcję Paruj. Po pomyślnym sparowaniu w
prawym dolnym rogu ekranu interfejsu głównego pojawi się symbol
Bluetooth.Aplikacja Lenovo Life automatycznie wyświetli datę i godzinę,
dane sportowe, dane tętna. Jeśli po wykonaniu powyższych kroków nie
można pomyślnie zsynchronizować danych, anuluj sparowanie zegarka
w ustawieniach aplikacji i odinstaluj Lenovo Life, następnie ponownie
pobierz i zainstaluj aplikację Lenovo Life. Podczas tego procesu udziel
wszystkich pozwoleń wymaganych przez aplikację. Następnie przejdź do
kroku 3.

Warranty period and type of Warranty service

Service and Support information

You can get help and information from the Customer Support Ce
nter by telephone.Before contacting a Lenovo technical support
representative，please have the following information available:
model and serial number，the exact wording of any error messa
ge,and a description of the problem. Your technical support repr
esentative might want to walk you through the problem while you
are at your device during the call.

General recycling statement
Lenovo encourages owners of information technology (IT) equipm
ent to Responsibly recycle their equipment when it is no longer nee
ded.Lenovo offers a variety of programs and services to assist equip
ment Owners in recycling their IT products.

Important WEEE information

Electrical and electronic equipment marked with the s
ym bol of a crossed-Out wheeled bin may not be dispo
sed as unsorted municipal waste. Waste of electrical
and electronic equipment (WEEE)shall be treated sepa
rately Using the collection framework available to custo
mers for the reurn,Recycling,and treatment of WEEE.

Worldwide Lenovo Support Telephone list
Important:Service Contact list are subject to change without
notice.The most up to date Service contact list is always available
at http:// support. Lenovo.com
If the telephone number for your country or region is not listed Co
ntact your Lenovo reseller or Lenovo marketing representative.

The following left blank

Service call :+86 400-6506-635

Warranty information
Lenovo Limited Warranty notice
This product is covered by the terms of the Lenovo Limited Warr
anty,Version L505-0010-02 08/2011. Read the Lenovo Limited W
arranty (LLW)at http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. You
can view the LLW in a number of languages from this web site. If
you cannot view the LLW either form the Web site or from your
device,contact your local Lenovo office or reseller to obtain a prin
ted version of the LLW. Note:Please take the purchase evidence
with you when you claim the service.

Ograniczona gwarancja i informacja Lenovo
Informacje o serwisie i wsparciu
Poniższe informacje dotyczą wsparcia technicznego, które jest dostępne dla
Twojego produktu przez okres 1 roku obowiązywania gwarancji lub przez cały
okres użytkowania produktu. Pełne objaśnienie warunków gwarancji Lenovo
znajduje się w Ograniczonej gwarancji Lenovo. Aby poznać szczegółowe
informacje na temat uzyskania pełnej gwarancji, zobacz„Informacje o ograniczonej
gwarancji Lenovo”w dalszej części tego dokumentu.

Telefoniczna pomoc techniczna
Pomoc i informacje można uzyskać telefonicznie w Centrum obsługi klienta. Przed
skontaktowaniem się z przedstawicielem Lenovo odpowiedzialnym za pomoc
techniczną, należy przygotować następujące informacje: model i numer seryjny,
dokładną treść każdego komunikatu o błędzie oraz opis problemu. Udzielający Ci
pomocy pracownik techniczny może pomóc w rozwiązaniu problemu, gdy
Twoje urządzenie jest dostępne podczas rozmowy.

Ogólnoświatowa lista telefonów do działu wsparcia Lenovo
Ważne: lista kontaktów serwisowych może ulec zmianie bez powiadomienia.
Najbardziej aktualna lista kontaktów serwisowych jest zawsze dostępna pod
adresem http: // support. Lenovo.com
Jeśli numer telefonu dla Twojego kraju lub regionu nie znajduje się na liście,
skontaktuj się ze sprzedawcą lub przedstawicielem handlowym Lenovo.

Informacje dotyczące gwarancji
Informacja o ograniczonej gwarancji Lenovo
Niniejszy produkt jest objęty warunkami Ograniczonej gwarancji Lenovo,
wersja L505-0010-02 08/2011. Zapoznaj się z Ograniczoną gwarancją Lenovo
(LLW) na stronie http://www.lenovo.com/warranty/llw_02. Z tej witryny można
przeglądać gwarancję w wielu językach. Jeśli nie możesz wyświetlić gwarancji
ani ze strony internetowej, ani z urządzenia, skontaktuj się z lokalnym biurem
Lenovo lub sprzedawcą, aby uzyskać drukowaną wersję gwarancji.
Uwaga: Prosimy o zabranie ze sobą dowodu zakupu w przypadku skorzystania z
usługi.

Okres gwarancji i rodzaj serwisu gwarancyjnego
Typ produktu: Akcesoria
Informacje dotyczące środowiska, recyklingu i utylizacji produktu
Ogólne oświadczenie dotyczące recyklingu
Lenovo zachęca właścicieli urządzeń elektronicznych do odpowiedzialnego
recyklingu swoich urządzeń, gdy nie są już potrzebne. Lenovo oferuje różne
programy i usługi pomagające właścicielom sprzętu w recyklingu ich produktów
informatycznych.

Ważne informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Sprzęt elektryczny i elektroniczny oznaczony symbolem
przekreślonego kosza na śmieci nie może być wyrzucany z
nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Odpady stanowiące
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy utylizować
odrębnie, korzystając z dostępnych możliwości w tym zakresie.

Infolinia serwisowa: +86400-6506-635

Poniżej puste pola

