
Instrukcja Obsługi



Zmierz. 
Porównaj. 
Poprawiaj.

Swimmo - zegarek treningowy 
i aplikacja mobilna dla pływaków. Trenuj 
wydajniej i szybciej osiągaj swoje cele.

Bądź zmotywowany by poprawiać 
swoje wyniki każdego dnia dzięki 
Swimmo.
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Precyzyjne liczenie spalonych kalorii - dzięki pomiarowi pulsu 
i zaawansowanym algorytmom, zegarek Swimmo poda Ci 
dokładniejszą liczbę spalonych kalorii.

Automatyczne liczenie okrążeń i dystansu - skup się na swoim celu. 
Zostaw liczenie okrążeń zegarkowi Swimmo.

Inteligentne powiadomienia w czasie rzeczywistym - Swimmo 
komunikuje się z Tobą podczas treningu za pomocą wibracji 
o zróżnicowanej częstotliwości.

PaceKeeper™ - płyń w wyznaczonym sobie tempie. Zegarek 
poinformuje Cię za pomocą wibracji, kiedy zwolnić a kiedy 
przyspieszyć.

Pomiar pulsu -  Swimmo zmierzy Twój puls z nadgarstka - nie musisz 
już pływać z niewygodnym pasek. Kontroluj intensywność treningu 
dzięki wibracjom wysyłanym przez zegarek podczas pływania.

Udostępnianie wyników - możesz udostępniać swoje wyniki
i porównywać je ze swoimi przyjaciółmi. Udostępnij na Facebooku
i w innych aplikacjach fitness.

Historia treningów - Dostępna w każdym momencie i miejscu. 
Proste wykresy i bardziej szczegółowe analizy twoich treningów. 
Twój cyfrowy i mobilny dziennik pływacki. 
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Uruchamianie
i ładowanie baterii

Ładowarka

Kabel USB

www.swimmo.com/how/charge

Kiedy stan naładowania baterii wynosi poniżej 20%, ikona baterii ma 
czerwony kolor. To znak, że należy naładować Swimmo.

Czas ładowania wynosi około 1,5 - 2 godzin. Kiedy zegarek jest 
naładowany, bateria na ikonie jest pełna.

Ładowarkę i kabel USB 
znajdziesz w opakowaniu 
Swimmo.

Podłącz kabel do dowolnego 
gniazda USB. Upewnij się, że 
zegarek jest odpowiednio 
zamontowany w klipsie 
ładowarki.

Zegarek Swimmo nie ma opcji wyłączenia. Jeżeli Swimmo nie jest używane, 
zegarek wchodzi w tryb czuwania. Stuknij w ekran, by go obudzić. 

Zaawansowana technologia baterii i wbudowanego oszczędzania energii 
pozwala na użytkowanie Swimmo przez kilka dni bez potrzeby ładowania. 04

Uruchom Swimmo po raz 
pierwszy podłączając je do 
ładowarki.



Zakładanie Swimmo 

Upewnij się, zegarek ściśle przylega do Twojego nadgarstka. 
Jest to konieczne do prawidłowego pomiaru pulsu.

www.swimmo.com/how/wear

Otwórz klamrę i umieść 
pasek wokół nadgarstka. 01

Dopasuj pasek do 
nadgarstka i zabezpiecz
wkładając metalowy pin
w odpowiednią dziurkę. 
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Zamknij klamrę przez
 jej dociśnięcie. 03
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Nawigacja Rotate&Tap™

www.swimmo.com/how/navigate

Stuknij mocniej niż w ekran 
dotykowy smartfona, by 
obsłużyć lub obudzić zegarek.

Obróć nadgarstek do siebie lub 
od siebie, by zmienić opcje, kiedy 
na wyświetlaczu pojawią się 
strzałki.

Ekran nie jest dotykowy - stuknij, aby użyć. 

01 02
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Pobierz aplikację Swimmo

www.swimmo.com/m/ios

www.swimmo.com/m/android

Wyszukaj aplikację "Swimmo" 
w sklepie i pobierz na swój 
telefon.

Otwórz aplikację
i zarejestruj się.

Kompatybilne z iPhone 4S+ oraz 
telefonami z systemem Android 
i technologią Bluetooth Low Energy. 
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Połącz zegarek Swimmo
z aplikacją 

Po zarejestrowaniu się aplikacja Swimmo połączy się
z najbliższym zegarkiem Swimmo. 

Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w Twoim telefonie. Po poprawnym 
połączeniu na ekranie zegarka pojawi się ikona "ptaszka". Poprawne połączenie 
jest niezbędne do ustawiania własnych celów w zegarku. 

Rozwiązywanie problemów dostępne pod adresem internetowym:
www.swimmo.com/bluetooth
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Wybierz opcję  "Tu dodaj 
własny cel" by ustawić 
własny cel treningowy. Cele 
podstawowe są już ustawione 
w zegarku. 

Ustaw swoje cele

01

Wybierz typ celu, który 
chcesz ustawić (np. "Spal 
kalorie").

02

Ustaw wartość wybranego 
celu i wybierz "Ustal mój 
cel".

03

Po poprawnej synchronizacji 
ustawione wcześniej cele 
zostaną zapisane w zegarku. 
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Trening na basenie

01

02

03

www.swimmo.com/how/swim

Kiedy jesteś gotowy, by zacząć trening, wybierz swój cel na 
zegarku i stuknij w ekran by rozpocząć. 

Stuknij dwukrotnie, aby zatrzymać trening. 

Przejdź do opcji "Rozpocznij pływanie" na zegarku. Powinieneś 
zobaczyć wszystkie cele podstawowe oraz cele ustawione przez Ciebie. 
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Po treningu

Zegarek połączy się bezprzewodowo z Twoim telefonem, jak 
tylko będzie w zasięgu. Pamiętaj, że Bluetooth w Twoim 
telefonie musi być włączony. Dzięki aplikacji możesz 
szczegółowo analizować swoje wyniki i osiągnięcia. 

Przeglądaj swoje 
statystyki w czasie 
rzeczywistym lub 
w dzienniku pływania. 

Stuknij, aby analizować 
szczegółowe wyniki 
treningu z pomocą 

prostych wykresów:

Historia aktywności Osiągnięcia
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Ważne informacje

Ustawienia inteligentnych wibracji

Aby włączyć wibracje, przejdź do aplikacji Swimmo -> Ustawienia -> Zegarek -> 
ustaw opcję wibracji na włączoną pod "Wibruj, gdy...". Pamiętaj o wybraniu opcji 
"Zapisz" po dokonanych zmianach.

Jak włączyć opcję zwykłego zegarka w Swimmo?

Jeżeli chcesz, aby Twoje Swimmo wyświetlało aktualną godzinę, przejdź to 
aplikacji Swimmo -> Ustawienia -> Zegarek -> Włącz opcję zegarka codziennego. 
Zapisz i  zsynchronizuj z zegarkiem, aby wyświetlić zmiany. 

Informacja dotycząca synchronizacji

Kiedy synchronizujesz zegarek z aplikacją, 
Twoje cele zostaną automatycznie 
zapisane w zegarku po poprawnej 
synchronizacji. Po zapisaniu celów 
w zegarku, nie potrzebujesz telefonu 
- możesz go zostawić w domu, czy 
w szatni. Jeżeli zegarek 
zsynchronizował się poprawnie 
z aplikacją, to na ekranie zegarka 
pojawi się ikona "ptaszka".
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Proszę odnosić się do angielskiej wersji tego dokumentu, który 
znajduje się w opakowaniu Swimmo.

Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji i licencji dostępne 
pod adresem internetowym: 
www.swimmo.com/legal/eula/ 

Ważne informacje dotyczące 
produktu

Licencja i gwarancja



WWW.SWIMMO.COM

Więcej informacji

Pomoc:
www.swimmo.com/help/

Instrukcje wideo:
www.swimmo.com/video/

Pełna instrukcja obsługi (język angielski):
www.swimmo.com/manual/

Kontakt:
www.swimmo.com/contact/


