
Instrukcja SITA Calm

złącze ładowania
przycisk multifunkcyjny 

ONE Touch

przycisk reset

dioda informacyjna LED

czujnik oddechu

dioda relaksacyjna RGB

Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne dotyczące urządzenia 
można uzyskać pod adresem strony  
www.sita.pl/wsparcie lub pisząc na adres 
wsparcie@sita.pl.
Informacje gwarancyjne
Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją. Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją. 
Szczegółowe warunki gwarancji można 
znaleźć na stronie www.sita.pl/wsparcie.
Reklamacje należy zgłaszać postępując 
zgodnie z informacjami znajdującymi się pod 
adresem www.sita.pl/reklamacje.

Producent
Sita Sp. z o.o.
ul. Syta 68A
02-993 Warszawa

Zaprojektowane przez  SITA Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wyprodukowano w Polsce.Wyprodukowano w Polsce.

Ładowanie baterii
W przypadku wykrycia niskiego poziomu baterii (poniżej 20%), dioda informacyjna miga  W przypadku wykrycia niskiego poziomu baterii (poniżej 20%), dioda informacyjna miga  
dziesięciokrotnie na czerwono, nastęnie urządzenie wyłącza się. Ładowanie powinno 
odbywać się przy użyciu dołączonego do zestawu kabla USB-C. Urządzenie podłączone do 
ładowania miga pulsacyjnie diodą informacyjną kolorem żółtym. Podczas ładowania nie 
należy używać urządzenia. Możliwe jest jedynie połączenie z aplikacją mobilną SITA w celu 
konfiguracji lub aktualizacji oprogramowania urządzenia. Stan baterii naładowanej powyżej 
90% sygnalizowany jest poprzez ciągłe świecenie diody statutowej kolorem zielonym. 
Pamiętaj, dla zachowania sprawności akumulatorów ładuj urządzenie SITA Calm przynajmniej Pamiętaj, dla zachowania sprawności akumulatorów ładuj urządzenie SITA Calm przynajmniej 
raz w roku, nawet w przypadku braku jego użytkowania. 
W celu prawidłowego naładowania urządzenia należy je podłączyć kablem USB do 
odpowiedniej ładowarki.

Ustawienie czujnika oddechu
Dla poprawnego zbierania informacji 
o oddechu ustaw czujnik w odległości 0,5 cm o oddechu ustaw czujnik w odległości 0,5 cm 
od drożnej dziurki nosa, tak aby czujnik nie 
dotykał skóry twarzy lub zarostu. Kielich 
czujnika powinien być skierowany w stronę 
wydychanego powietrza.

Dane techniczne 
Wersja Bluetooth®      5.0
Zasilanie        Akumulator Litowo-Polimerowy 3,7V/110mAh
Czas pracy po naładowaniu   minimum 5h*
Czas ładowania      około 1h
Trwałość akumulatorów   około 500 cykli
Gniazdo ładowania      USB-CGniazdo ładowania      USB-C
Częstotliwość dźwięku bio   192 ± 5Hz
Parametry ładowarki    5V, minimum 150mA
Temperatura pracy     +5°C do +30°C
Temperatura  przechowywania +0°C do +40°C
Waga urządzenia     90g
*czas pracy może ulec skróceniu w przypadku wysokich ustawień głośności dźwięku bio i jasności diod

Informacje recyklingowe
Po zakończeniu użytkowania, tego produktu 
nie można wyrzucać razem z normalnymi 
odpadami komunalnymi. Należy oddać go do 
utylizacji w specjalnym punkcie selektywnej 
zbiórki odpadów elektronicznych. 
Wieczko i denko opakowania SITA Calm Wieczko i denko opakowania SITA Calm 
wykonane jest z materiału nadającego się do 
recyklingu. Pozostałe jego elementy nie 
podlegają recyklingowi.

Włączanie/Wyłączanie
Aby włączyć urządzenie przytrzymaj przycisk ONE Touch przez minimum 3 sekundy. Dioda 
informacyjna zaświeci kolorem czerwonym (domyślnie) lub ostatnim zdefiniowanym 
w aplikacji SITA. Gotowość do pracy sygnalizowana jest ciągłym świeceniem diod i ciągłym 
dźwiękiem bio. Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj przycisk ONE Touch przez minimum 
3 sekundy. Automatyczne wyłączanie następuje w sytuacji przerwania ładowania oraz gdy 3 sekundy. Automatyczne wyłączanie następuje w sytuacji przerwania ładowania oraz gdy 
poziom naładowania baterii spada poniżej 20%.

Działanie SITA Calm
SITA Calm ułatwia i przyspiesza osiąganie stanu relaksu. Umożliwia koncentrację na własnym 
oddechu, izolując jednocześnie od bodźców zewnętrznych. Dzięki temu organizm sam 
zaczyna szukać optymalnego dla siebie rytmu pracy (biofeedback). Oddech staje się spokojny, 
głęboki i miarowy. Ten optymalny, naturalny rytm przenosi się na cały organizm, który 
przechodzi w stan głębokiego odprężenia. W zależności od rytmu oddechu odczytywanego 
z czujnika, SITA Calm zmienia stan diod relaksacyjnych i dźwięku bio.z czujnika, SITA Calm zmienia stan diod relaksacyjnych i dźwięku bio.

Korzystanie z SITA Calm bez aplikacji mobilnej
Z SITA Calm można korzystać bez połączenia z aplikacją mobilną. Urządzenie działa w trybie 
ustawień fabrycznych – 50% głośności dźwięku bio, 50% jasności światła diod relaksacyjnych, 
czerwony kolor diod. 
Korzystanie z SITA Calm z aplikacją mobilną
SITA Calm współpracuje z aplikacją mobilną SITA poprzez łączność Bluetooth®. Urządzenie 
jest widoczne pod nazwą „SITA Calm”. Parowanie SITA Calm z aplikacją (Android lub iOS):
Uruchom SITA Calm. W aplikacji SITA zarejestruj/zaloguj użytkownika. Wejdź w Ustawienia 
(ikonka zębatki) -> Konfiguracja urządzenia -> sparuj -> na liście dostępnych urządzeń 
wybierz „SITA Calm”.  Przy kolejnym uruchomieniu SITA Calm połączy się automatycznie. 
Stan połączenia z aplikacją mobilną można sprawdzić poprzez jednokrotne naciśnięcie Stan połączenia z aplikacją mobilną można sprawdzić poprzez jednokrotne naciśnięcie 
przycisku ONE Touch. Kolor niebieski diody informacyjnej oznacza połączenie, kolor 
czerwony brak połączenia z aplikacją mobilną.

Stan uśpienia
Urządzenie przechodzi w stan uśpienia po ok. 1 minucie od ostatniego wykrytego oddechu. 
Sygnalizowany jest poprzez pulsowanie diody informacyjnej kolorem zielonym. Urządzenie 
wybudza się ze stanu uśpienia po wykryciu oddechu lub za pomocą jednokrotnego naciśnięcia 
przycisku ONE Touch.

Aktualizacja oprogramowania (OTA – Over The Air)
Aktualizacja oprogramowania możliwa jest za pomocą aplikacji mobilnej SITA. Dostępność 
nowej wersji oprogramowania można sprawdzić w ustawieniach aplikacji. Podczas aktualizacji 
dioda informacyjna pulsuje kolorem niebieskim. Po zakończeniu aktualizacji następuje 
automatyczne wyłączenie urządzenia. Do aktualizacji oprogramowania wymagane jest 
minimum 50% poziomu naładowania baterii.

Opcje dodatkowe urządzenia SITA Calm 
sparowanego z aplikacją SITA

• regulacja koloru i jasności diod     
 relaksacyjnych
• regulacja głośności dźwięku bio
• zdalna aktualizacja oprogramowania    
 urządzenia 
• widok procentowego poziomu      • widok procentowego poziomu      
 naładowania  baterii

Resetowanie urządzenia
Wciśnięcie przycisku resetowania powoduje 
przywrócenie ustawień fabrycznych.
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