
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

FW 17 POWER 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Instrukcja obsługi 
Instrukcja 

1.Elementy produktu  

 

 

 

 

Przycisk zasilania:  Wł./Wył.; Wybudzanie/wygaszanie ekranu; Powrót do głównego 
menu 

Przycisk obrotowy: Przewijanie i potwierdzanie 

Skróty: Włączanie trybów sportowych; Wybudzanie ekranu 

Adaptor 

Czujnik ciśnienia 

Mikrofon 

Skróty 

Przycisk obrotowy 

Przycisk zasilania 

Dopasuj do 

zegarka 



 

 

 

 

 

 

 

Ładowanie USB 

 

 

 

 

 

 

 

(Ważne: użyj zasilacza 5V 1A)   

 

2.Szybkie wprowadzenie: 

● Dostęp do głównego menu: przesuń ekran w lewo; 

● Dostęp do pull down menu, pogody i kalendarza: przesuń ekran w górę; 

● Dostęp do powiadomień: przesuń ekran w prawo;  

● Dostęp do statystyk dziennych aktywności, pojedynczej aktywności, 
monitora snu, monitora pracy serca, wysokości i ciśnienia atmosferycznego oraz 
GPS przesuń ekran w dół. 

 

Podpowiedź: Możesz przejść do następnej strony przez przesunięcie ekranu w górę 
i wrócić do ostatniej strony przesuwając ekran w dół (lub użyć pokrętła do 

 

Gniazdo 

ładowania 

USB 



 

 

przewijania ekranu). 

 

 

3. Szybkie użycie: 

Parowanie ze smartfonem: 

Wymagania systemowe : 

Android 4.4 lub wyższy 

IOS 8.0 lub wyższy (iPhone5 lub wyższy)  

 

 

1).Połączenie Bluetooth（Hitfit） 

 

Wyszukaj w Google Play lub AppStore aplikacji Hitfit, pobierz i zainstaluj ją w 
swoim telefonie. Otwórz the Hitfit, po uzupełnieniu danych osobowych otwórz 
Bluetooth. Postepuj wg. poniższej instrukcji: (Android  lub iPhone):  

                                                                       

 

 

Łączenie z telefonem na Androidzie 

 

● Otwórz Hitfit, kliknij “Dodaj urządzenie” (“Add device”) na ekranie Ja (“Me”) 
aby wyszukać aktywne urządzenia BT 

● Znajdź swój model zegarka i kliknij łączenie, potem OK kiedy pojawi się 
tabelka;  Kliknij „paruj” kiedy pojawi się komunikat; 

● Zezwól telefonowi na odczyt Twojej lokalizacji, wiadomości, książki 
telefonicznej i aktywuj funkcję push.  



 

 

 

 

Po udanym parowaniu (bluetooth ), zegarek i telefon mogą wzajemnie się 
wyszukiwać i łączyć. Kliknij znajdź zegarek/telefon w swoim zegarku/telefonie, po 
sparowaniu zegarek zawibruje, telefon da sygnał dźwiękowy. 

Łączenie z iPhone’m 

Otwórz bluetooth i APP Hitfit, kliknij  “Dodaj urządzenie” na ekranie “Ja” aby 
wyszukać aktywne urządzenia BT. Znajdź zegarek i połącz go, potem otwórz 
Bluetooth w ustawieniach telefonu, znajdż zegarek i sparuj go. W menu zobaczysz 
komunikat o udanym parowaniu, jak poniżej: 

Od tego momentu zegarek i smartfon bedą się automatycznie szukać i łączyć. 

 



 

 

 

 

 

2).Synchronizacja danych 

 

kliknij “” , ekran pokaże zsynchronizowane dane w aplikacji. 

 

 

3).Powiadomienia 

 

Dla iphone’a: otrzymywane po wydaniu zgody na funkcję push w trakcjie instalacji 

aplikacji. 

Dla Android:  otrzymywane po ustawieniu aplikacji jak następuje: 



 

 

 

  

 

 

2). Wyświetlacz zegarka 

Przytrzymaj ekran a nastepnie przesuń w bok i wybierz odpowiadającą Ci tarczę 
zegarka klikając raz w ekran. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3). Pull down menu  

✓ Regulacja jasności 

✓ Bluetooth: szukanie i łączenie 

✓ GPS: włączanie/wyłączanie                                      

✓  Wyciszenie:  włączone/wyłączone 

✓ Tryb samolotowy: włączony/wyłączony 

✓ Szukanie telefonu 

 

4). Opis Menu 

4.1 Książka telefoniczna 

Po połączeniu przez BT możesz przeglądać swoją książkę telefoniczną, odbierać I 
wykonywać rozmowy i SMSy zegarkiem. 

 

4.2 Wiadomości 

Po połączeniu przez BT możesz sprawdzić wiadomości i dokonać szybkiej 
odpowiedzi zegarkiem (iPhone nie obsługuje jeszcze synchronizacji wiadomości). 

 

4.3  Rozmowy 

Po połączeniu przez BT możesz przeglądać dzienniki rozmów, wykonywać 
połączenia i wysyłać SMSy. 



 

 

 

4.4  Monitor pracy serca 

Załóż zegarek, kliknij ekran z symbolem serca, test się zacznie a wynik wyświetli 
się po klilku sekundach. 

 

 

4.5  Powiadomienia 

Po połączeniu przez BT, powiadomienia z telefonu będą przesyłane do zegarka 
(Android wymaga ustawienia ręcznego w aplikacji). 

 

4.6  Ustawienia 

● Informacje osobiste: ustawienie płci , wzrostu, wagi i daty urodzenia 

●  Bluetooth: włącza i wyłącza BT 

●  GPS: włącza i wyłącza GPS 

● Kalibracja czujnika: Pogody, wysokości I ciśnienia atmosferycznego 
(wysokość bedzie dokładniejsza z użyciem GPS). 

● Data I czas: ustawienie typu zegara, czas będzie zsynchronizowany bo 
połączeniu BT, możesz również ręcznie ustawić datę i czas. Wybierz 12to lub 24ro 
godzinny format. 

● Jednostki: metryczne lub imperialne. 

● Budzenie system gestem wł./wył. 

● Dźwięk: ustawienie powiadomień, dzwonków i głośności 

● Wyświetlacz: ustawienia jasności i czasu podświetlenia 

● O urządzeniu: Wyświetla nazwę I wersję oprogramowania urządzenia. 

● Wybór języka. 

● Wskaźnik zużycia baterii. 

● Przywracanie ustawień fabrycznych. 

 

 



 

 

4.7  Siri 

Po połączeniu przez BT otwórz Siri, możesz szukać informacji, pogody, ustawić 
alarm (tylko w języku angielskim, tylko iPhone) 

 

4.9  Alarm 

Możesz  ustawić rodzaj alarmu (posiłek, spotkanie, leki, sen, ćwiczenia, 
pobudka), czas dzwonienia, powtarzanie i dźwięk. 

 

4.10  Ustawienie celów 

Możesz ustawić dzienny cel (kroki, dystans, calorie i czas treningu). 

 

4.11  Sen 

Automatyczne rozpoznawanie snu bez potrzeby ręcznego uruchamiania, możesz 
ustawić czas snu w menu snu przesuwając w lewo. Domyślnie ustawione jest 22:00-
8:00, możesz skontrolować jakość snu (całkowity czas snu, głęboki/lekki sen) oraz 
ustawić własne godziny spania. 

 

4.12  Muzyka 

Po połączeniu przez BT możesz sterować muzyką odtwarzaną w telefonie oraz jej 
głośnością. 

 

4.13  Wysokość, ciśnienie atmosferyczne I temperatura 

Zegarek pokaże na ekranie wysokość, wartość ciśnienia atmosferycznego i 
temperaturę. 

Dla precyzyjnej kalibracji wysokości: gdy zegarek jest połączony z aplikacją 
uruchom GPS w telefonie – gdy aplikacja zlokalizuje położenie, wysokość 
automatycznie się skalibruje. 

 

4.14  Sterowanie aparatem fotograficznym 

Po połączeniu przez BT możesz sterować migawką aparatu, zdjęcia będą 
zapisywane w pamięci telefonu (w iPhone najpierw aktywuj aparat) 

 



 

 

4.15  Kalkulator 

 

4.16  Dyktafon 

Kliknij czerwoną kropkę aby rozpocząć nagrywanie I czerwony kwadrat aby je 
zakończyć. Przesunięcie ekranu w lewo daje dostęp do nagrań. 

 

4.17  Stoper 

Kliknij kropkę aby rozpocząć pomiar, możesz zapisać międzyczas klikając małą 
kropkę po prawej. Kiedy zakończysz pomiar zapis zostanie skasowany jeśli klikniesz      

‘ ’ po prawej. Możesz przeglądać zapisy przesuwając ekran w lewo. 

 

4.18  Regulacja głośności 

Możesz klikać “-/+” lub użyć pokrętła do ustawienia głośności. 

4.19  Regulacja jasności 

Możesz klikać “-/+” lub użyć pokrętła do ustawienia jasności. 

 

4.20  Kalendarz 

Przesuń ekran aby zobaczyć inne miesiące. 

 

4.21  Kontrola gestem 

Możesz włączyć ekran ruchem nadgarstka. 

 

4.22  Pogoda 

Po podłączeniu z aplikacją Hitfit zegarek pokaże miejscową pogodę. 

 

4.23  Sporty 

Aktywności: chód, bieg, jazda rowerem, wspinaczka, bieg halowy, bieg terenowy 
(wymagane uruchomienie GPS) 

Możesz przeglądać aktywność z całego dnia (kroki, dystans, kalorie, czas) klikając 
odpowiedni ekran. 



 

 

 4.24 Lokalizacja 

             

 

     GPS uruchomiony        Lokalizacja udana 

 

 

Instrukcja GPS  

 
Funkcja lokalizacji GPS 

Aktywuj funkcję GPS, wymaganą do uruchomienia lokalizacji. 

Przesuń w dół ekran główny lub wejdź w ustawienia by uruchomić lokalizację 

GPS. Możesz również bezpośrednio otworzyć GPS w trybie sportowym. 

                                      
              Pic 1  GPS aktywny                         Pic 2  GPS aktywowany w trybach sportowych 

 

 

Przewodnik po GPS 

Gdy GPS jest aktywny a rodzaj sportu ustawiony, pokaże się ekran jak na rys. 3 i 4. 
 

                                                   
Pic3                       Pic4  



 

 

 

W trybie sportowym widać ekran jak na rys. 5. Pokazuje czas, tryb,dystans, 

współczynnik prędkości (min/km), tetno I czas aktywności. 

Rys.5 oznacza, że GPS jest wyłączony, rys.6 oznacza że GPS jest włączony ale brak 

sygnału GPS z satelity, rys.7 oznacza włączony GPS i udaną lokalizację. Tylko ikona 

widoczna na rysunku 7 zapewnia że po synchronizacji danych będzie możliwe 

wyznaczenie pokonanej trasy. 

    
       Pic5  GPS wył.            Pic6 GPS wł. ale lokalizacja nieudana     Pic7 lokalizacja GPS udana 

 

 

 Synchronizacja z aplikacją  dla sprawdzenia  trasy. 
 

    1.IOS 

Otwórz aplikację HitFit i po połączeniu, przejdź do “timer shaft”aby sprawdzić 

swoją aktywność jak to pokazano na rys.8 Czerwony kolor oznacza normalną 

aktywność, pomarańczowy oznacza tryb sportowy ze śledzeniem ścieżki GPS. 

Pomarańczowym paskiem możesz otworzyć pod-menu aby sprawdzić trasę, tętno i 

jego strefy oraz spalone kalorie. 

                   
                   

               

      Pic 8 Szczegóły  pokazane na  Timer Shaft (linii czasu)                  Pic 9 Szczegóły w pod-menu 

 



 

 

 

2. Android 

 Otwórz HitFit, połącz z zegarkiem, przejdź do „timer shaft" (linii czasu). Czerwony 

oznacza normalną aktywność, pomarańczowy oznacza sport ze śledzeniem ścieżki 

GPS – można go otworzyć aby sprawdzić trasę, tętno w  każdej strefie  oraz spalone 

kalorie. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Pic 10  Szczegóły aktywności  na linii czasu Timer Shaft                 Pic11 Pod-menu pomarańczowe 



 

 

FW 17 POWER FAQ 

 

1.  Połączenie 

   Q：Jak połączyć zegarek z aplikacją? 

   A: 1. Upewnij się że Bluetooth jest uruchomiony w obu urządzeniach； 

2.“Ustawienia”na zegarku -  “Informacje o zegarku”aby sprawdzić nazwę zegarka 

     

 

3. Otwórz APP Hitfit, kliknij “Add device ” na ekranie “Me” aby wyszukać urządzenia 

BT w pobliżu. Wyszukana nazwa Bluetooth na urządzeniu z Android’em jest taka 

sama jak na zegarku, z dodatkiem _LE dla iPhone: 

          

 

Android                           IOS 

 



 

 

4. Telefon z Androidem potrzebuje tylko połączenia BT w “Device setting” 

(Ustawieniach); iPhone wymaga połączenia Bluetooth w iPhone Setting oraz“Device 

setting”w aplikacji. 

 

              

  

           Bluetooth na zegarku                 Bluetooth na telefonie 

  5. Połączenie jest udane jeśli ikona BT w zegarku ma taki kolor jak na rysunku:      

 

 

Q：Dlaczego czas nie synchronizuje się kiedy zegarek połączony jest z aplikacją? 

A：Sprawdź proszę ustawienie “Time sync”(synchronizacja czasu) na zegarku. Jeśli 

jest na Wył. przestaw na Wł.  



 

 

                       

Q：Dlaczego ikona Bluetooth na zegarku czasem świeci na ciemnoniebiesko a 

czasem na jasnoniebiesko?   

A: Domyślnie Bluetooth działa w wersji 4.0, kiedy zegarek łączy się z aplikacją na 

iPhonie, gdy połączenie zostaje nawiązane ikona BT na zegarku jest ciemnoniebieska, 

ale zegarek nie może znaleźć telefonu. Proszę włącz Bluetooth na swoim iPhone 

(Setting), wtedy będzie mógł połączyć się za pomocą BT3.0 , kolor ikony zmieni się na 

jasnoniebieski i funkcja „znajdż swój telefon” będzie dostępna.  

     

       

 

Q：Co so się stanie jeśli odrzucę żądanie parowania informacji za każdym razem 

gdy telefon połączy się z zegarkiem?  

A: Jeśli odrzucisz parowanie, dane na zegarku wciąż mogą synchronizować się z 

aplikacją, lecz dane z aplikacji takie jak ustawienia osobiste, czas, data itp. nie mogą 

być przesyłane do zegarka.  

 

 



 

 

2. Instrukcja funkcji“Pogoda” 

 

1）Funkcje pogody w szczegółach 

  Zegarek posiada funkcję pogody ale najpierw musisz połączyć go z aplikacją i 

zsynchronizować. 

                

Ikona pogody na zegarku         Szczegóły              Kalendarz  

   

Aplikacja zlokalizuje miejsce Twojego pobytu i pobierze informacje pogodowe na 

podstawie długości i szerokości geograficznej – aktualizacja będzie następowała co 

godzinę. Aktualizacja będzie następowała również z każdym łączeniem aplikacji z 

zegarkiem.  

                        

        Weather on Android APP                   Weather on IOS APP 

 

 

 

 



 

 

2）Warunki wstepne funkcji pogody 

Aplikacja może zlokalizować miejsce towjego pobytu gdy uruchomisz w telefonie tą 

funkcję a aplikacja dostanie pozwolenie na korzystanie z niej. Jeśli pogoda wskazyana 

na zegarku nie zmienia się, sprawdź czy na telefonie masz aktywną funkcję lokalizacji.  

3）Gdzie znaleźć w aplikacji funkcję lokalizacji ? 

Zgoda na lokalizację w systemie Android:  

Otwórz Managera Aplikacji w swoim telefonie, znajdź HitFit wejdź w ustawienia, 

odszukaj zgodę, następnie włącz funkcję lokalizacji.  

              

1.1 Ustawienia aplikacji   1.2 HitFit zgoda       1.3 HitFit ustawienia lokalizacji 

                     

Najpierw otwórz “setting”, znajdź “HitFit”(rys. 2.1). Znajdź lokalizację (rys. 2.2), 

wybierz“while using the app”lub “always”z “location”.  Opcja “while using the app” 

oznacza że lokalizacja działa tylko gdy używasz aplikacji “always”oznacza że lokalizacja 

działa nawet gdy aplikacja pracuje w tle. 

             



 

 

 2.1 Ustawienia Aplikacji  2.2 Ustawienia  HitFit        2.3 Lokalizacja HitFit 

3. Tryby sportowe 

  1）Jak wejść w Tryb Sportowy?? 

1. Naciśnij prawy górny przycisk zegarka aby uruchomić interfejs wyboru aktywności 

(rys.1.) 

2. Wybierz rodzaj sportu  (rys.2), jest 6 rodzajów sportu: Chód, Bieg, Rower, 

Wspinaczka, Bieg terenowy, Bieg halowy. 

3. Edytuj swoje cele po wyborze rodzaju aktywności (rys.3), są rózne rodzaje celów: 

Czas, Dystans, Prędkość itd. Na rys.3 pokazano Dystans 

          

1 Przycisk wyboru sportu     2 Rodzaj sportu                3 Ustawienie celu 

4. Po wyborze aktywności zegarek przypomni o możliwości monitorowania tętna oraz 

śledzenia ścieżki GPS.  

         

 

 

 

 

 

 

         4 Track Heart-Rate                           5 Track GPS 

 

5.Po włączeniu GPS i ustawieniu celu pokaże się ekran jak na rys. 6 i 7. 

Przypomni o konieczności ustawienia się w oddaleniu od wysokich budynków 

i drzew aby ułatwić lokalizację sygnału GPS.  

 

 



 

 

    

 

          

 

 

 

 

6. Informacja 1 gdy wchodzisz w tryb sportowy   7. Informacja 2 gdy wchodzisz w tryb     

            sportowy     

 

W trybie sportowym zegarek pokaże jak na rys. 8 : czas, tryb sportowy, dystans, 

współczynnik prędkości (minuty/kilometr), tętno i czas aktywności. Rys. 8 oznacza 

GPS wyłączony, rys.9 oznacza GPS włączony ale lokalizacja nie powiodła się, rys. 10 

oznacza GPS włączony i lokalizacja udana. Tylko przy ikonie pokazanej na rys.10 

zegarek jest w stanie rejestrować trasę. 

 

Jeśli lokalizacja nie powiodła się nie ma potrzeby stać w miejscu, możesz poruszać się 

w trakcjie lokalizacji. Jeśli wciąż nie można jej aktywować, przemieść się w inne 

miejsc lub wyjdź z bieżącego trybu I zrestartuj ponownie tryb. Niemniej jeśli zależy Ci 

na zarestrowaniu trasy lepiej jest rozpocząć ją po udanej lokalizacji GPS.  

                

        8. GPS wył.               9. GPS włlokalizacja nieudana      10. Lokalizacja udana   

 

Jeśli chcesz spauzować lub zatrzymać czas przesuń ekran rekordu (rys.10) w lewo, 

zobaczysz rys.11. kliknij STOP a wszystkie dane aktywności zostaną wyświetlone – 

możesz je zachować lub skasować. 



 

 

                                              

             11 Zatrzymaj lub Spauzuj Sport               12 Zachowaj lub Odrzuć dane. 

 

2）Jak sprawdzić trasę po synchonizacji z aplikacją? 

(Wyjaśnione oddzielnie ze względu na różnice między Androidem a iOSem) 

IOS system（e.g.: Iphone 6S，IOS 10.3）： 

Otwórz HitFit, po podłączeniu z zegarkiem wejdź w stronę “Time” (rys.13).  

Możesz zobaczyć dzisiejszą aktywność w trybie zwykłym i sportowym: linia 

pomarańczowa oznacza normalne chodzenie, czerwony oznacza aktywność w trybie 

sportowym. Możesz kliknąć w linię aby zobaczyć szczegóły (rys. 14) 

Rys. 14 pokazuje trasę, możesz ją powiększyć i kliknąć czerwone kropki by sprawdzić 

czas i cel trasy 

           

13  Dane sportowe na linii czasu        14 szczegóły Spaceru w trybie 

sportowym 

 

Android system（e.g.: Redmi Note 4，Android 6.0）： 



 

 

 Otwórz HitFit, po połączeniu z zegarkiem wejdź w stronę “Time” rys. 15. Możesz 

zobaczyć dzisiejszą aktywność w trybie zwykłym i sportowym: linia pomarańczowa 

oznacza normalne chodzenie, czerwony oznacza aktywność w trybie sportowym. 

Możesz kliknąć w linię aby zobaczyć szczegóły, rys. 16.  

Rys. 16 pokazuje trasę, możesz ją powiększyć i kliknąć czerwone kropki by sprawdzić 

czas i cel trasy  

 

          

15 Dane sportowe na linii czasu         16 Szczegóły Chodzenia w trybie 

sportowym 

 

4. Powiadomienia 

 

 Android system 

 Telefon z Androidem wymaga otwarcia okna notyfikacji w aplikacji i wyboru które 

aplikacje bedą przekazywały powiadomienia do zegarka: 



 

 

     

IOS System 

Zezwól na powiadomienia push podczas instalacji aplikacji  

 

Q：Dlaczego czasem nie otrzymuję powiadomienia na zegarek? Why you can’t 

receive notifications on watch sometimes? 

A:  Upewnij się  w  ustawieniach  HitFit, że aplikacja ma włączoną opcję 

powiadomień. Jeśli ma i mimo to nie otrzymujesz powiadomień, zrestartuj telefon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GWARANCJA 

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA GWARANCJI 

•Producent Gwarantuje że produkt marki FitGo jest wolny od wad materiałowych i 

wykonawczych do normalnego stosowania w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. W 

przypadku stwierdzenia wady lub wystąpienia usterki skontaktuj się ze sprzedawcą 

lub autoryzowanym dystrybutorem. Do składanej reklamacji należy dołączyć 

potwierdzenie zakupu produktu. 

Gwarant nieodpłatnie naprawi lub wymieni produkty nie spełniające parametrów 

określonych w Gwarancji w rozsądnym terminie. 

• Niniejsza Gwarancja dotyczy tylko pierwszego nabywcy i nie podlega 

przeniesieniom. Swoim zasięgiem obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

• Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 

wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej 

• Wsparcie techniczne i gwarancyjne dostępne jest na www.maxcom.pl 

Gwarancja nie obejmuje: 

• Normalnego zużycia, w tym baterii(akumulatorów) chyba ze uszkodzenie 

powstało w wyniku wad materiałowych lub wad wykonania 

• Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i wywołanych nimi 

wadami. 

• Wad wynikających z niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i 

instrukcją obsługi; dokonywania nieautoryzowanych zmian; użytkowania lub 

przechowywania w sposób niezgodny z technicznymi specyfikacjami produktu; 

niewłaściwej konserwacji; stosowania elementów innych niż dostarczone lub 

stosowania wszelkich elementów nieprzeznaczonych do stosowania z produktem; 

prac technicznych wykonanych przez nieautoryzowany personel. 

Powyższe odnosi się do zasad obowiązywania gwarancji na towary konsumpcyjne 

wynikających z Dyrektywy 1999/44/KE. 

SKRÓCONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

Niniejszy sprzęt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/53/UE dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacji i ich wzajemnego 

uznawania. Kompletna deklaracja zgodności jest dostępna online pod poniższym 

linkiem: ftp://ftp.hellatron.it (nazwa użytkownika: declaration@hellatron - hasło: 

hellatron). Niniejszy sprzęt może być używany we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej i we wszystkich krajach, w których ma zastosowanie Dyrektywa 

2014/53/UE. 



 

 

 

Producent i Dystrybutor 

MAXCOM S.A. 

ul. Towarowa 23a 

43-100 Tychy, POLAND 

tel.  +48 32 327 70 89 

fax. +48 32 327 78 60 

www.maxcom.pl; e-mail: office@maxcom,pl 
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