
VECTOR SMART VCTR-31-01
POZNAJ SMARTWATCH



PULSOMETR

Pomiar dokonywany jest za pomocą 
sensora umieszczonego na tylnej 
części smartwatcha. Pomiary 
dokonywane są automatycznie 
lub ręcznie. Bieżący wynik zobaczysz 
na ekranie smartwatcha, a pomiary 
historyczne w aplikacji Hit Fit Pro.

POWIADOMIENIA Z TELEFONU

Potrzebujesz dyskrecji? Ktoś dzwoni, 
a szukanie smartfona w torebce 
zajmuje za dużo czasu? Vector Smart 
wyświetli treść powiadomień 
z popularnych aplikacji, które masz 
na swoim smartfonie. 

KONTROLA JAKOŚCI SNU

Wykorzystując aplikację Hit Fit Pro 
sprawdzisz jakość Twojego snu - 
długość trwania snu głębokiego, 
płytkiego, ilość oraz długość prze-
budzeń. Nie musisz martwić się czy 
Vector Smart będzie przeszkadzał 
podczas snu, to bardzo lekkie (35g) 
i niewyczuwalne na nadgarstku 
urządzenie.



BARDZO DOKŁADNY 
TERMOMETR

Vector Smart da znać, gdy tempera-
tura ciała będzie zbyt wysoka 
lub zbyt niska. Pomiary dokonywane 
są automatycznie lub ręcznie 
za wykorzystaniem sensora umiesz-
czonego na tylnej części smartwat-
cha. Dokładność pomiaru temperatu-
ry wynosi 0,2 stopnia Celsjusza.

WYDAJNA BATERIA

Czas ładowania smartwatcha to około 
2,5h. Ładowanie odbywa się dzięki 
wygodnej ładowarce magnetycznej 
USB. Czas pracy smartwatcha na 
pełnym ładowaniu wynosi od 5 do 15 
dni (w zależności od eksploatacji).

MENU I APLIKACJA W JĘZYKU 
POLSKIM

Obsługa aplikacji Hit Fit Pro oraz 
smartwatcha Vector Smart odbywa 
się w języku polskim. Dołączone do 
zegarka dokumenty takie jak karta 
gwarancyjna oraz instrukcja obsługi 
również są w języku polskim.



PEŁNA PERSONALIZACJA

1. Wybierz kolor smartwatcha - do wyboru kolor czarny, 
różowy oraz różowe złoto.

2. Jeśli dołączony do zegarka kolor paska nie pasuje 
do wszystkich Twoich stylizacji - dobierz jeden z pięciu 
dodatkowych pasków. Pasek łatwo zmienisz bez użycia 
dodatkowych narzędzi dzięki tak zwanej „szybkiej zmianie”.

3. W pamięci zegarka zapisane są cztery przykładowe 
wzory tarcz, które możesz dowolnie zmieniać. 
Jeśli to za mało - skorzystaj z aplikacji Hit Fit Pro, w której 
znajdziesz całą galerię tarcz zegarka. Wystarczy 1 minuta, 
aby pobrać każdą z nich na swój smartwatch.

SPECYFIKACJA

 »Procesor ARM Cortex-M0 53MHz

 » 128KB RAM, 64Mb ROM

 »Wyświetlacz 1,4” 240x240 px IPS

 »Bluetooth 5.0

 »Bateria Lithium-ion 3.7V/160mAh

 »Menu w języku polskim

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

 »Smartwatch VCTR-31-01

 »Pasek do zegarka o szerokości 20mm

 » Instrukcja obsługi w języku polskim

 »Karta gwarancyjna (24 mce)

 »Magnetyczna ładowarka USB

Przedstawione w broszurze produkty nie są ukazane w ich naturalnej wielkości. Ze względów technicznych kolory produktów mogą odbiegać od rzeczywistych.


