
Nazwa: inteligentny zegarek / Smartwatch

Marka: COROS

Model: APEX Premium Multisport Watch

Warianty damski / męski: TAK
• rozmiar tarczy 42 mm
• rozmiar tarczy 46 mm (omawiany)

Inne warianty: TAK / APEX Premium Multisport Watch
PRO

Ekran dotykowy: NIE

Kolorowy ekran: TAK

Typ ekranu: Memory LCD

Liczba kolorów: 64

Średnica ekranu: 1,2 cala / 3,048 cm

Rozdzielczość ekranu: 240 x 240 px

Obsługa: 
• dwu funkcyjne pokrętło (przycisk + pokrętło)
• przycisk

Zasilanie: akumulator litowo-jonowy

Pojemność akumulatora: 320 mAh

Czas ładowania od 0 do 100%: 
• podawany przez producenta – około 2 godzin
• zmierzony – około 1 godzina 35 minut

Napięcie ładowania: 5,0 V / 2A

Typ ładowania: producenckie trzy-pinowe gniazdo

Żywotność baterii (46mm/42mm): 

• tryb UltraMax: do 100 / 80 godzin 
• tryb zegarka: do 30 2 24 dni
• tryb zapisu GPS: do 35 / 25 godzin

Własna kamera: NIE

Powiadomienia dźwiękiem: TAK

Wibracje: TAK 

Funkcja telefonu: NIE

Funkcja powiadomień z aplikacji: TAK / dźwiękowe lub wibracjami

Obsługiwane aplikacje: dowolna zainstalowana na telefonie w tym: Messenger, Facebook, SMS, MMS (bez wyświetlania 
plików graficznych), połączenia telefoniczne, alerty pogodowe, Gmail, Instagram, Twitter, WhatsApp, mBank, Allegro, AliExpress, 
AccuWeather, etc...

Język polski menu: TAK

Łączność: Bluetooth / ANT+

Zasięg łączności bluetooth: brak danych

Obsługa systemów lokalizacji: GPS/QZSS / GLONASS / BeiDou

Wbudowane czujniki: 
• optyczny czujnik monitorujący pracę serca
• wysokościomierz barometryczny
• akcelerometr
• żyroskop
• kompas

Pomiar natlenienia krwi: NIE

Wodoodporność: TAK / 10 ATM (100 metrów/ 328 stóp)*

Temperatura pracy: -10°C do 60°C (14°F do 140°F)

Warianty kolorystyczne koperty / paska: TAK
• męskie – 2 kolory koperty / 3 kolory pasków
• damski – 2 kolory koperty / 3 kolory pasków

Wymienne paski: TAK / z systemem szybkiego zakładania

Materiały: 
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• szyba ekranu: szkło szafirowe

• koperta:

◦ męska: stop tytanu

◦ damska: stal nierdzewna

• pasek: sylikon

• sprzączka paska: tworzywo sztuczne

Kompatybilność z systemami: Android / iOS

Wymiary: 
• model męski: 46 x 46 x 11,9 mm
• model damski: 42 x 42 x 11,75 mm

Waga: 
• sam zegarek:

◦ model męski (46mm): 45 g
◦ model damski (42mm): 38 g

• zegarek z paskiem:
◦ model męski (46mm): 56 g
◦ model damski (42mm): 49 g

Funkcje smartwatcha: 
• wymaga jednorazowego sparowania:

◦ godzina i data
• funkcje niezależne od smartfona:

◦ plan treningu, pomiar tętna, stoper, timer, budzik, minutnik, monitor snu, pendometr, tryby sportowe, lokalizacja, licznik 
spalonych kalorii, zapis dystansu i przebytej trasy, tempo marszu, zapis historii treningów i danych lokalizacji, mapa 
satelitów, metronom, ustawienia systemowe – reset, włącz/wyłącz, wskaźnik poziomu naładowania baterii i historii jej 
zużycia, parowanie z smartfonem lub akcesoriami, pułap tlenowy, wysokościomierz barometryczny, pomiar temperatury, 
alert czasu/dystansu po osiągnięciu celu, alert wysokości tętna, automatyczna zmiana czasu letniego na zimowy, 
automatyczna blokada przycisków

• funkcję smartwatcha zależne od smartfona: 
◦ powiadomienia z aplikacji
◦ auto synchronizacja z czasem i datą
◦ aktualizacja oprogramowania
◦ wgranie dodatkowych tarcz zegarka

Tryby sportowe: bieganie, bieganie w pomieszczeniach, bieg w terenie, bieganie po torze, wspinaczka górska, turystyka piesza, 
rower, rower stacjonarny, pływanie na basenie, pływanie na otwartych zbiornikach, triathlon, kardio na siłowni, kardio GPS (w terenie), 
narty, snowboard, biegi narciarskie, skitouring, multisport, siła, wolny trening

Planowanie trasy: TAK

Możliwość dopasowania / modyfikacji i zaplanowania treningu: TAK / Bluetooth / ANT+

Pomiar odcinkowy trasy: TAK

Dodatkowe funkcje nawigacji terenowej:
• fabrycznie załadowane mapy: NIE / wyłącznie siatka
• możliwość wgrywania map do zegarka: NIE
• mapa PL TOPO: NIE

Płatności zbliżeniowe: NIE

Zapis trasy treningu: TAK / w zależności od jego typu: dane liczbowe określające kąt nachylenia stoku, sumę podejść i zejść, 
stopień obciążenia, puls, przebyty dystans, pomiar czasu całkowity i odcinkowy, trasa naniesiona na siatkę, obciążenie kardio, 
realizacja celu, liczba i częstotliwość kroków, liczba spalonych kalorii, maksymalne i średnie tętno...

Podsumowania kondycji / treningu: TAK / po siedmiu dniach: regeneracja, zmęczenie, wydajność biegowa

Monitoring snu: TAK / zapis faz snu i czas ich trwania z uwzględnieniem czasu, oraz daty

Możliwość integracji zegarka z zewnętrznymi akcesoriami: TAK / 

Możliwość zmiany wyglądu tarczy zegarka: TAK
• pięć zaimplementowanych natywnie
• możliwość zamiany jednej z pięciu na kilkadziesiąt dostępnych z poziomu aplikacji
• możliwość dopasowania kolorów tarczy w każdym typie tarczy

Regulacja jasności podświetlania: NIE / automatyczny dobór jasności 

Wybudzenie / podświetlenie: 
• automatyczne
• cały dzień
• wyłączone
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Możliwość instalacji dodatkowych aplikacji: NIE

Aplikacja obsługująca z poziomu smartfona: producencka – COROS / dostępna w sklepie Google Play, Apple Store

Interfejs aplikacji: wielojęzyczny w tym Polski

W zestawie: smartwatch, pasek, kabel ładujący, uproszczona instrukcja obsługi

Gwarancja: TAK / 24 miesiące

Instrukcja obsługi: TAK / uproszczona / anglojęzyczna

* wodoodporność 10 ATM = 100M – jest to zegarek odporny na pełne zanurzenie w wodzie, pływanie oraz nurkowanie z rurką – snorkeling (bez akwalungu)

Tytułem wstępu...
Jakiś czas temu otrzymałem propozycję przetestowania zaawansowanego modelu smartwatcha, nie znanej mi
wówczas marki COROS, model APEX Premium Multisport Watch. Jego cena plasująca się w granicach 1600 zł
lokowała ten model w górnej  części średniej  półki,  ale czy jego możliwości  również do niej przystawały?
Przyznam że zanim zegarek trafił w moje ręce, zanim rozpocząłem testy użytkowe, miałem w tej mierze dość
mieszane uczucia, nie do końca dowierzając informacją producenta.

Jakiś czas temu otrzymałem propozycję przetestowania zaawansowanego modelu smartwatcha, nie znanej mi wówczas marki COROS, model APEX Premium Multisport Watch – jakimi cechami
wylegitymował się rzeczowy model? Jakie są jego mocne, a jakie słabe strony? Odpowiedź jak zawsze w tekście recenzji – zapraszam do lektury...

Wszystko zmieniło się jednak gdy model trafił  w moje ręce. Jakimi cechami wylegitymował się rzeczowy
smartwatch? Czym mnie do siebie przekonał, a czym zraził? Jakie są jego mocne i słabe strony? Odpowiedź w

tekście recenzji, do lektury której serdecznie zapraszam...

Zawartość opakowania...

W gwoli ścisłości rzeczowy smartwatch trafił w moje ręce już po wcześniejszym użytkowaniu przez innych
testerów, co jest tu o tyle istotne że od razu daje pewne pojęcie na temat jego wytrzymałości, w tym materiałów
z których wykonano obudowę, a od strony stricte wizualnej że na zdjęciach produktu zauważycie z pewnością
niewielkie tegoż ślady. Jest to więc świadectwem drogi jaką przeszło urządzenie zanim trafiło w moje ręce, a
nie mojego jego złego traktowania, lub co gorsza otrzymania nowego w takim stanie.

Dobrze  zaczynajmy analityczny  maraton  smartwatcha COROS APEX Premium Multisport  Watch,  który  w

dalszej części będę opisywał częściej  po prostu COROS APEX,  aby nie powtarzać tej  przydługiej  nazwy.

Zegarek dotarł do mnie w nieco sfatygowanym, eleganckim czarno-szarym kartonie w kształcie sześcianu. Na
zewnętrznej okładce z papieru kredowego nadrukowano wizerunek samego urządzenia, na podstawie którego

moglibyśmy wnioskować że jasność, kontrast, oraz rozdzielczość ekranu bohatera recenzji będzie naprawdę

świetna,  do  czego  powrócimy  za  szerzej  dalej.  Natomiast  po  stronie  przeciwnej  opakowania  znajdziemy
informację na temat najważniejszych funkcji urządzenia.
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Po otwarciu kartoniku natrafimy na przekładkę zawierającą książeczką z podstawowymi informacjami na temat
charakterystyki  wykorzystanych  czujników  i  gwarancji  użytkowej,  prócz  tego  uproszczoną  wielojęzyczną

instrukcję obsługi, niestety oba druczki bez polskiej wersji językowej.  Prócz tego znalazłem tam bonus w
postaci naklejki z logo i nazwą marki.  Po podniesieniu przekładki zobaczyłem wreszcie smartwatch COROS

APEX. Pierwsze wrażenia? Cóż… mocno mieszane. Jednak i tym miejscu pozwolę sobie powrócić do tego
wątku  szerzej  w  kolejnej  części  recenzji,  poświęconej  omówieniu  budowy  i  wykorzystanych  materiałów
w modelu.

Po wyjęciu zegarka z plastikowej wytłoczki, dobrze zabezpieczającej urządzenie na czas transportu, na dnie
kartoniku znalazłem kolejną przekładkę a pod nią  długi na około 55 cm kabelek ładowania, zakończony z

jednej strony wejściem USB, z drugiej producencką trój-pinową wtyczką. Globalnie całość została elegancko
zapakowana, od razu sugerując że mamy do czynienia z urządzeniem klasy premium. Pomimo jednak że lubię
taką dbałość o aspekt wizualny, również starannie wykonane opakowania, jego wygląd nic tak naprawdę nie
mówi o jakości samego urządzenia, pora więc ruszyć dalej i przyjrzeć się bliżej samemu smartwatchowi.

Wygląd, budowa i materiały...

Tą  część  rozpoczną  od  powrotu  do  poruszonego  powyżej  wątku,  tudzież  do  nadrukowanego  na  okładce
kartoniku  wizerunku  omawianego  zegarka.  Jakby  nie  patrzeć  przez  palce,  brać  poprawkę na  zazwyczaj

poprawioną  wizualizację  produktu,  rzeczywisty  wygląd  ekranu  bardzo  mocno  odstawał  od  tego  czego

moglibyśmy  się  spodziewać.  Zamiast  mocnych  kolorów,  zdecydowanych  kontrastów  i  wysokiej

rozdzielczości zobaczyłem pastelowe, zgaszone barwy,  oraz globalnie bardzo niską jasność ekranu. Przy

bliższym przyjrzeniu również i rozdzielczość obrazu pozostawia sporo do życzenia. Do tych jednak kwestii,
wiążących się bezpośrednio z parametrami technicznymi pozwólcie odniosę się szerzej w dalszej części. Prócz

jednak tej uwagi, smartwatch COROS z całą pewnością zachwyca znakomitym wykonaniem, oraz rzucającą
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się w oczy wysoką jakością materiałów.  Sam wygląd zegarka jest  dość typowy dla podobnych urządzeń.
Mamy tu prostą okrągła tarczę, otoczoną wystającą poza ekran na 3,2 mm, również okrągła kopertą.

Pierwszym negatywnym zaskoczeniem, wśród wielu pozytywnych wrażeń, była dalece odstająca od wizualizacji na opakowaniu smartwatcha, jasność, kontrasty, nasycenie barw i jednorodność obrazu
wyświetlanego na ekranie modelu...

Wokół  ekranu  poprowadzono 1,5 mm płaksę  ramkę,  dalej  opada  ona w dół  pod dość  dużym kontem, co
wizualnie  czyni  ją  jeszcze  węższą,  nadając  zegarkowi  wygląd  lekkości,  z  zachowaniem klasycznych  linii,
sportowych  smartwatchów.  Ekran  jest  lekko  cofnięty  w  dół  względem  rantu  ramki,  na  głębokość  około
milimetra.  Takie  rozwiązanie  może  nieco  niepokoić,  to  bowiem  stanowczo  zbyt  mało  aby  ekran  był
zabezpieczany przez ramkę przed bezpośrednimi uderzeniami.  Pomimo jednak tego, szczególnie pamiętając
że jestem już którymś z kolei  testerem tego urządzenia,  uwagę zwracał brak jakichkolwiek rys na jego

powierzchni.

Marka COROS projektując model APEX nie oszczędzała na jakości materiałów, w modelu wykorzystano między innymi stop tytanu...

Zakładając że testerzy faktycznie używali  zegarka,  a nie tylko na niego patrzyli, pojawienie się takich rys
byłoby czymś naturalnym. To podsunęło mi myśl że w modelu musiano zastosować wysokiej jakości szkło,
odpowiednie powłoki ochronne, lub kombinacje obu tych rzeczy. Sięgnąłem po instrukcję, która oczywiście jak
można się  spodziewać zbyt  wiele  mi  nie pomogła,  poszperałem więc  w sieci,  dość szybko natrafiając  na
interesującą  mnie  informację.  W  smartwatchu  COROS  APEX  zastosowano  mineralne  szkło  szafirowe.
Rozwiązanie  absolutnie  topowe,  obecne  w  urządzeniach  najlepszych  marek.  Szkło  tego  typu  cechuje

ekstremalna odporność na uszkodzenia mechaniczne. Trzeba się by naprawdę postarać aby go zarysować, nie
mówiąc o rozbiciu. Tu więc ważny plus dla marki COROS.
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Prawdziwym asem wśród obecnych w korpusie materiałów smartwatcha APEX jest mineralne szkło szafirowe przykrywające ekran – to absolutnie topowe rozwiązanie, zapewniające świetną ochronę
ekranu urządzenia przed zarysowaniami, jak i uderzeniami. Dobitnie o tym świadczy fakt że byłem kolejną osobą testująca ten konkretny zegarek, pomimo to na szybce nie widać najmniejszych rys...

Pierścień wokół ekranu, wykonany został z wysokiej klasy stop tytanu. W połączeniu ze szkłem szafirowym

tworzy to bardzo mocny duet, zapewniający wysoką odporność górnej płaszczyźnie smartwatcha, czyli tej

najbardziej narażonej na uderzenia. Spoglądając na zegarek z boku dostrzeżemy że metalowy pierścień ma

tylko 3 mm, po czym ustępuje miejsca tworzywu sztucznemu, prawdopodobnie ABS (terpolimer akrylonitrylo-
butadieno-styrenowy). To z niego wykonano zasadniczą część korpusu uprzedzenia. Czy to wada? W moim
odczuciu  nie,  tego  typu  tworzywo  jest  powszechnie  stosowane  w  kopertach  smartwatchów,  zegarków
sportowych typu G-Shock, czy obudowach i to wraz z bagnetem, tańszych obiektywów fotograficznych (np.
używanych  przeze mnie FUJIFILM z serii  XC).  Wbrew mogącym się tu pojawić wątpliwością materiał  ten
cechuje znakomita odporność na uszkodzenia, wyższa od klasycznych tworzyw sprężystość, przy zachowaniu
równocześnie strukturalnej wysokiej sztywności. Znakomicie radzi sobie z uderzeniami, nie wykazuje tendencji
do pękania, choć trzeba uczciwie dodać że ich zarysowanie jest możliwe.  Globalnie jednak jest to materiał

powszechnie  stosowany  w  szerokiej  gamie  produktów,  właśnie  ze  względu  na  dobrą  odporność
mechaniczną, niższy koszt wytworzenia, oraz bardzo niską wagę.

Kopertę poniżej górnej linii, gdzie kończy się tytanowy pierścień, wykonano z dobrej jakości tworzywa sztucznego.

Dzięki  temu  zabiegowi  udało  się  skutecznie  obniżyć  wagę całkowitą  smartwatcha  COROS APEX do  56

gramów wraz z paskiem, a bez niego 45 gramów. To naprawdę niewiele biorąc pod uwagę ogólny wygląd i
rozmiar zegarka o średnicy 46 mm. Tu pora wspomnieć że model  APEX Premium Multisport Watch występuje

w dwóch wariantach, opisywanym męskim, oraz damskim o zmniejszonej średnicy koperty do 42 mm, oraz

wadze z paskiem wynoszącej 49 gramów i bez niego 38 gramów.
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Smartwatch COROS APEX towarzyszył mi podczas kilku wypadów terenowych, w tym na górskie szlaki początkiem kwietnia, gdzie w pozostając w trybie sportowym „TURYSTYKA” dostarczał mi
mnóstwa cennych i precyzyjnych danych...

Z prawego boku koperty wyprowadzono w górnej części dwu funkcyjne pokrętło,  działające również jak

przycisk, na dolnej klasyczny płaski, o szerokości 3 mm, dość długi przycisk. Ten dolny wykonano w całości z

takiego samego jak koperta tworzywa sztucznego, cechuje go niski około 1,5 mm ale dobrze wyczuwalny

skok.  Jego długość równa 10  mm pozwala  na łatwą obsługę  również  w rękawiczkach.  Pokrętło  z  racji
charakterystyki swego działania musi być większe, średnica jego główki wynosi 7 mm, natomiast wystaje ono
ponad obrys aż na 4 mm. Rozwiązanie takie ułatwia manipulowanie pokrętłem, choć i tak jeśli nosimy zegarek
na lewym nadgarstku bywa nieco irytujące. Może też gdy pozostaje zgięty na niego uciskać. Nie jest to jednak
jakaś poważna przywara, choć warta wspomnienia. Powierzchnia pokrętła wykonanego z tworzywa posiada
dodatkowe  rowkowanie,  zwiększające  komfort  jego  obsługi,  natomiast  od  strony  lica  główkę  zamyka
niewielka, prawdopodobnie wykonana z metalu nakładka.  Skok pokrętła w trybie przycisku wynosi około 2

mm, jest dobrze wyczuwalny i wygodny w obsłudze również w rękawiczkach.

Korpus zegarka od spodu zamyka dekielek wykonany prawdopodobnie z takiego samego stopu jak pierścień
wokół  ekranu,  tudzież  stopu  tytanu.  Pewną  ciekawostką  jest  tu  że  ten  ostatni  wykorzystano  wyłącznie  w
wariancie męskim, w przypadku damskiego zastosowano stal nierdzewną. Trochę to dziwi zważywszy na fakt
że ta ostatnia cechuje się nie tylko większą wagą, ale również zwiększoną tendencja do łapania rys.
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...wspólne z COROS APEX wędrówki – tu podejście z Lipnika leśniczówka na Gaiki w Beskidzie Małym.

Na dekielku w centralnej części natrafimy na zespół czujników, umieszczony na wyspie wykonanej z tworzywa
sztucznego, określających faktyczną funkcjonalność modelu. Również jednak temu przyjrzymy się w dalszej
części. Tu pozostając jednak w temacie budowy warto wspomnieć że wyspa ta dość mocno… wystaje poza

obrys samego dekielka. Dobrze to widać gdy położymy zegarek na płaskiej powierzchni. Obła, wystająca

wyspa  sprawia  że  będzie  się  on  chybotał  na  boki. Rozwiązanie  takie  ma  oczywiście  swoje  łatwe  do
przewidzenia uzasadnienie – lepsze przywieranie powierzchni czujników do skóry, równocześnie jednak po
mocniejszym zaciągnięciu paska zegarka dość szybko odciska się na ona na nadgarstku. Cóż… można by tu
powiedzieć coś za coś, czy jednak aby na pewno? Wszak w wielu innych modelach czujniki są wręcz lekko
cofnięte w głąb dolnej pokrywy, a jednak zapewniają równie wysoką precyzję pomiarów.

W poprzecznej osi dekla, tuż przy krawędzi koperty umieszczono trój-pinowe gniazdo ładowania. Gniazdo to

jest całkowicie odsłonięte, brak tu jakiekolwiek zaślepki. Pomimo że to stosunkowo drobna przywara, należy
pamiętać że z czasem wokół gniazda będzie się zbierał brud wymagający okresowego usunięcia. Rozwiązaniem
może tu być nabycie dostępnej bezpośrednio w chińskich serwisach sprzedażowych zaślepki dedykowanej do
tego właśnie modelu. Prócz tego można tam jeszcze tylko dostrzec wygrawerowane dookolnie przy krawędzi
dekielka informacje z nazwą modelu, obecnymi na pokładzie czujnikami, klasą wodoodporności i parametrami
ładowania urządzenia.
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Smartwatch COROS APEX wyposażono w precyzyjne czujniki, umożliwiające rejestrację wielu cennych danych, tu po prawej widok na zapisywane dane w trybie „TURYSTYKA” podczas podejścia pod
mocno nachylony stok Gaików w Beskidzie Małym.

Kopertę smartwatcha COROS APEX wyposażono w standardowe mocowanie teleskopów paska. Stanowi on

integralną  część  korpusu  wykonanego  z  tworzywa  ABS.  Tu  jednak  marka  zadbała  o  to  aby  zwiększyć

żywotność łoża mocowania teleskopów. Dodano w nich metalową tulejkę, znosząca problem zwiększonego

tarcia. To właśnie takie drobne, nie zawsze dostrzegane drobiazgi stanowią w dużym stopniu o różnicy między
urządzeniami  klasy  premium,  a  ich  tańszymi  odpowiednikami.  To  proste  rozwiązanie  zapewni  bowiem

długotrwałe bezawaryjne użytkowanie tego elementu, wiem to również z doświadczenia. W kilku tańszych
zegarek sportowych, wśród których był G-Shock Casio to właśnie ten element zawiódł. 

Do wariantu męskiego pasują paski o szerokości 22 mm, natomiast żeńskiego 20 mm. W tym dostarczanym z

zegarkiem, zastosowano świetny i coraz popularniejszy system ich szybkiego montażu / demontażu  Quick

Release. Pasek taki wyposażony jest w teleskopy z niewielką dźwigienką, wyprowadzoną na zewnątrz paska
po jego wewnętrznej  stronie.  Wystarczy pociągnąć dźwigienkę aby odchylić  sprężynkę teleskopu,  następie
zdjąć  pasek,  lub  odwrotnie  zamocować  do  zegarka.  Pasek  wykonano  z  dobrej  jakości,  elastycznego,

przyjemnego w dotyku tworzywa. Po stronie zewnętrznej dodano delikatne rowkowanie, strona wewnętrzna
natomiast  wykończona została  na gładko.  Tu właśnie drobna uwaga,  powierzchnia paska,  szczególnie po

stronie wewnętrznej jest  po prostu śliska. Bardzo łatwo może on wyjechać z dłoni  podczas zakładania.

Pomimo że pasek wydaje się wykonany z wysokiej klasy tworzywa, był on pierwszym który po trzech dniach

ciągłego noszenia zegarka spowodował powstanie odparzenia. Może to jednak wynikać z właściwości mojej
skóry, nie słyszałem bowiem ze strony innych testerów aby mieli podobny problem.
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Ogólny wygląd smartwatcha COROS APEX w wariancie męskim utrzymano w ciemnej tonacji.  Pasek, oraz
część korpusu, wraz z przyciskiem i pokrętłem ma kolor czarny, jedynie pierścień ze stopu tytanu wokół ekranu
ma ciemno stalowe wykończenie  z  matowym metalicznym refleksem. Jedynym mocniejszym akcentem w
wariancie męskim jest  nadrukowana pod szyba ekranu, tuż przy jego krawędzi biała linia,  z  zaznaczonym
umiejscowieniem  przycisków,  oraz  dodaną  nazwą  marki  COROS.  Natomiast  wariant  damski  jest  wręcz
przeciwieństwem  omawianego,  jego  dominującym  kolorem  jest  bowiem  biały  z  srebrnym,  o  matowym
wykończeniu pierścieniem ze stali nierdzewnej wokół ekranu i przyciskami w takim samym kolorze.

Zrównoważony,  na  wskroś  klasyczny  wygląd  zegarka  dobrze  wpisuje  się  we  współczesne  trendy

designerskie obecne wśród takich urządzeń, podobnie prezentują się urządzenia marki Samsung Galaxy, czy
Huawei GT 2 i 3. Takie klasyczne rozwiązania, z brakiem jakichkolwiek krzykliwych akcentów, z pewnością
może się podobać, z całą pewnością czyni też urządzenie znacznie bardziej uniwersalnym. Smartwatch COROS

APEX będzie bowiem równie dobrze się prezentował na ręce podczas ultramaratonu, wyrypy w górach, jak i

na salonach w towarzystwie garnituru. Sądzę  że taki  też  był właśnie  zamysł  projektantów, aby  stworzyć
urządzenie multi-funkcjonalne, i to z pewnością się udało. Sam jednak odczuwam tu pewien niedosyt. Wolę
jednak modle o bardziej charakterystycznym wyglądzie, o mocnych zdecydowanych liniach, masywnych, który
czuje się na ręce.  Nie gardzę też mocniejszymi akcentami kolorystycznymi. Jest  to jednak wyłącznie moja
osobista preferencja, nie mająca związku z jakością recenzowanego urządzenia. Warto jednak pamiętać o tym
że  jeśli  chcemy aby  nasz  zegarek  wyróżniał  się  wyglądem z  tłumu  ten  może  się  okazać  dla  nas  zbyt…
konserwatywny.

Zrównoważony, na wskroś klasyczny wygląd zegarka dobrze wpisuje się we współczesne trendy designerskie - COROS APEX będzie równie dobrze się prezentował na ręce podczas ultramaratonu,
wyrypy w górach, jak i na salonach w towarzystwie garnituru...

Powyżej padło słowo „jakość”, tu smartwatch COROS APEX wylegitymował się wyłącznie dobrymi cechami.
Dobór  materiałów,  ich  doskonałe  spasowanie,  przemyślana  budowa,  dbałość  o  detale,  oraz  niska  waga  w
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rzeczywistości  przenoszą ten model  do jakości  właściwej  urządzeniom klasy premium i  tak być  powinno,
wszakże zegarek ten do najtańszych nie należy.

Sprawy techniczne, czyli to czego nie wiemy…
W tym miejscu powinna się pojawić rozbudowana i szczegółowa część poświęcona technicznej specyfikacji
urządzenia.  Powinna…  będzie  jednak  krócej  i  bardziej  ogólnikowo,  a  to  z  powodu  nader  skąpej  ilości
dostępnych takich danych. Nie znajdziemy ich ani w instrukcji dostarczanej z smartwatchem, ani na stronie
producenta, zarówno europejskiej, jak i Chińskiej. Skupmy się jednak na tym co wiemy, zaczynając od tego co
również widać – od ekranu. 

Testowe wędrówki z smartwatchem COROS APEX  – zima tego roku postanowiła odejść z Beskidów z przytupem, zasypując na nowo początkiem kwietnia górskie szlaki grubą warstwą śniegu...

W modelu  APEX  Premium Multisport  Watch,  zastosowano  ekran  typu  Memory  LCD,  nieco  rozwijając  tą

enigmatyczną nazwę, mamy tu do czynienia z klasą wyświetlacza łączącego cechy ekranów ePapierowych z

LCD.  W odróżnieniu od ePapieru piksele takiego ekranu są zdolne do szybkiej reakcji i odświeżania. Do ich
zalet należy również zdolność operowania w niskich temperaturach, oraz znikome zapotrzebowanie na energię.
To właśnie ta ostatnia cecha stała zapewne za wyborem przez markę  COROS takiego typu ekranu, gdyż to
właśnie ekran jest jednym z najbardziej energochłonnych podzespołów każdego smartwatcha. Trzeba przyznać
że w istocie to działa, omawiany bowiem zegarek cechuje absolutnie znakomita wydajność energetyczna, co na
konkretnych przykładach omówimy dalej.

Beskid Mały 04.04.2022 r – stoki Magurki Wilkowickiej, po lewej widok w kierunku Sokołówki i dalej Groniczków.

Niestety nie ma nic za darmo. Zastosowany w modelu APEX ekran Memory LCD odziedziczył też klasyczne

wady ePapieru, tudzież bardzo wąską gamę dostępnych kolorów, niskie ich nasycenie, oraz słabe kontrasty i

luminację. Ekran udostępnia tylko… 64 kolory, co trudno nazwać inaczej niż wynikiem miernym. Sprawy nie

poprawia również żenująco niska rozdzielczość ekranu, w urządzeniu tej klasy, za niemałe przecież pieniądze

spodziewałbym się co najmniej dwukrotnie wyższego zagęszczenia pikseli. Tymczasem przy wielkości 1,2

cala ekran ma rozdzielczość wynoszącą zaledwie 240 x 240 px,  to tyle samo ile najtańsze za kilkanaście
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dolarów smartwatche dostępne w Chinach. Tak, zgadzam się wystarcza to do komfortowego odczytywania
danych przetrenowanych przez zegarek, w tej jednak półce cenowej to za mało, tu liczy się również jakość i

wygląd, a tu ekran ten mocno odstaje.  W gwoli uściślenia, kąty widzenia, znów jak w przypadku ePapieru,
podobnie kontrasty wypadają nieźle, ale wyłącznie w przy mocnym świetle, im jest ono słabsze tym jest gorzej,
jak już natomiast wspomniałem jakość podświetlanie ekranu również pozostawia wiele do życzenia. Co gorsza

brak w modelu jakiejkolwiek opcji regulacji jasności podświetlenia.

Dla  porównania  mój  wielokrotnie  tańszy  smartwatch  Zeblaze  Vibe  3GPS przy  tej  samej  rozdzielczości  i
podobnej wielkości  ekranu (1,3  cala /  roz.  240 x 240 px typ IPS) oferuje znacznie  większą i  regulowaną
jasność, szeroką gamę kolorystyczną i niezłe kontrasty.  Występuje tu jednak istotna różnica, ekran zegarka

COROS APEX działa cały czas, jest to właśnie możliwe dzięki minimalnemu zapotrzebowaniu na energię, w

przeciwieństwie do klasycznych smartwatchy z dotykowymi ekranami, które są wygaszane i wybudzane w

oparciu o zmianę położenia ramienia określanego przez  G-sensor. Cóż… czyli  coś  za coś,  dłuższa praca
smartwatcha  APEX,  stałe  wyświetlanie  danych,  okupione  zostało  znaczenie  mniejszą  jasnością,  ubogimi
kolorami, niską rozdzielczością obrazu, oraz brakiem opcji zmiany mocy podświetlenia. Osobiście mam tu dość
mieszane uczucia, chyba jednak wolałbym nieco krótszy czas pracy, ale lepszej jakości ekran, a już na pewno to
użytkownik powinien mieć wybór stopnia jasności jego podświetlenia.

Jasność ekranu COROS APEX pozostawia bardzo wiele do życzenia… po lewej porównanie jasności ekranu z użytkowanym przeze mnie o wiele tańszym smartwatchem marki Zeblaze model VIBE 3
GPS, widać jak ogromna dzieli je różnica, dodać tu trzeba że COROS APEX nie umożliwia manualnej zmiany jasności ekranu...

Należy  też  pamiętać,  co  wynika  pośrednio  z  powyższych  danych,  że  w  modelu COROS APEX mamy do
czynienia wyłącznie z obsługą manualną, za pomocą przycisków i pokrętła, zastosowany ekran nie umożliwia
bowiem obsługi dotykowej. To również oczywiście ukłon w stronę zmaksymalizowania czasu pracy urządzenia
na jednym urządzeniu i tu faktycznie trudno mu to poczytywać za wadę, tym bardziej że obsługa przyciskami
jest równie szybka, prosta i wygodna jak ma to miejsce w smartwatch z ekranami dotykowymi.
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Zastosowany w modelu APEX ekran Memory LCD odziedziczył klasyczne wady ePapieru, tudzież bardzo wąską gamę dostępnych kolorów, niskie ich nasycenie, oraz słabą luminację. Ekran udostępnia
tylko… 64 kolory, nie pomaga też niska rozdzielczość wynoszącą zaledwie 240x240px...

Co jeszcze wiemy o bohaterze naszej recenzji, lub czego nie wiemy? Cóż nie wiemy na pewno jaką dysponuje
pamięcią ROM czy RAM, ani na jakim chipsecie stoi. Zważając na brak obsługi wiadomości graficznych, brak
możliwości implementacji map, brak funkcji telefonu, zakładać można że ilość pamięci wewnętrznej flash jest
raczej niewielka. Warto tu bowiem wspomnieć że pomimo iż model obsługuje powiadomienia z większości
aplikacji, w tym Messenger, nie mamy co liczyć na otrzymanie informacji innej niż powiadomienie tekstowe.
Nie udało mi się również ustalić jaki jest zakres zapamiętywanych ilości treningów. Do czasu zakończenia
testów zapisałem ich w urządzeniu 13.

Smartwatch zapewnia obsługę wiadomości zarówno SMS, jak i z komunikatorów internetowych jak Messenger, są to jednak wyłącznie powiadomienia tekstowe, zegarek nie posiada również możliwości
dodawania map, dane nawigacyjne są prezentowane na prostej siatce GPS.

Wiemy natomiast na szczęście jakie w modelu APEX zastosowano czujniki, a tych jest naprawdę sporo, a co
jeszcze istotniejsze działają szybko i precyzyjnie. Do dyspozycji mamy tu:

• akcelerometr
• GPS obsługujący systemy: GPS/QZSS, GLONASS, BeiDou
• optyczny czujnik tętna
• wysokościomierz barometryczny
• żyroskop
• kompas
• termometr

Tak dobrany zestaw czujników jest bardzo wszechstronny, oferujący potencjalnie mnóstwo istotnych funkcji,
będąc  mocno zoptymalizowany pod  zasadnicze  przeznaczenie  zegarka  APEX –  czyli  asystenta  aktywności
fizycznej,  w  tym  szczególnie  biegowej.  Na  duży  plus  trzeba  tu  modelowi  zapisać  również  dokładność  i
szybkość dokonywanych pomiarów.  Uzyskanie połączenia z satelitami  systemu GPS zajmuje na otwartej

przestrzeni kilkanaście sekund, naturalnie nieco gorzej wygląda to we wnętrzach.
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Pomiar  pulsu  cechuje  się  podobną  dokładnością  jak  pełnoprawne  naramienne  ciśnieniomierze,  różnica

pomiaru pomiędzy zegarkiem,  a  tym ostatnim nie przekracza 3 –  5%,  co jest  bardzo dobrym wynikiem.

Żyroskop  pracuje  szybko  i  trafnie,  świetnie  sprawdzając  się  w  terenie  o  zróżnicowanej  rzeźbie,  tudzież
górskim.  Do  litanii  tych  zalet  dodajmy  również  fakt  że  COROS  APEX nigdy,  podczas  dwumiesięcznego
użytkowania, nie zawiesił się, ani nie zgubił namiaru. Podobnie wyłącznie w superlatywach można mówić o
jakości,  tudzież  zasięgowi  i  stabilności,  połączenia  zegarka  ze  smartfonem.  Podczas  wspomnianego czasu
użytkowania,  nie zdarzyło mi się ani  razu aby doszło do zerwania komunikacji,  lub błędów przesyłowych
zebranych przez zegarek danych.

Model wyposażono w szereg zaawansowanych czujników, w tym optyczny czujnik tętna, który wespół z aplikacją na smartfony COROS (po prawej) tworzy potężne narzędzie diagnostyczne pozwalające
na bieżąco kontrolować liczne parametry określające stan naszego organizmu.

Na  pewno  natomiast  do  minusów,  dość  jednak  typowo  dla  sporej  grupy  smartwatchy  jak  i  zegarków

sportowych,  zaliczyć  należy  umiejscowienie  wyjścia  czujnika  temperatury.  W  przypadku  COROS  APEX

znajduje się on na bocznej krawędzi koperty, tuż przy mocowaniu paska. Skutek tego jest taki że zamiast

mierzyć temperaturę otoczenia, podaje on odczyt temperatury powietrza tuż nad skórą w tym rejonie. Stąd
zazwyczaj podawana wartość przekraczała wartość 30°C pomimo że podczas pierwszych testów temperatura
otoczenia nie przekraczała zakresu od 9 do 0°C. Jeśli chcemy uzyskać poprawny odczyt temperatury otoczenia
musimy po prostu zdjąć zegarek i odczekać kilka minut na w miarę wiarygodny wynik. Zasadniczo jednak
trudno  te  cechę  uznać  za  wadę,  nie  ma  bowiem  fizycznej  możliwości  umieszczenia  wylotu  czujnika
temperatury  w  miejscu  zapewniającym  wiarygodne  odczyty,  a  równocześnie  w  takim  aby  nie  wpływał
negatywnie na odporność urządzenia na zalanie. To raczej wynik pewnego kompromisu wynikający z samej
funkcjonalności urządzenia, z pewnością jednak warto o tym wiedzieć.

Wylot czujnika temperatury w smartwatchu COROS APEX znajduje się on na bocznej krawędzi koperty, tuż przy mocowaniu paska. Skutek tego jest taki że zamiast mierzyć temperaturę otoczenia,
podaje on odczyt temperatury powietrza tuż nad skórą w tym rejonie…

Do pełni szczęścia w tym bogatym zestawie czujników brakuje mi natomiast pulsoksymetru, umożliwiającego
pomiar stopnia natlenienia krwi. To akurat dość istotny i przydatny parametr, którego wartości również mówią
sporo o stopniu wytrenowania naszego organizmu, szczególnie pod presją, oraz o ogólnej jego formie. Byłoby
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to  dobre  uzupełnienie  funkcji  zegarka  APEX,  choć  oczywiście  nie  jest  to  rzecz  absolutnie  niezbędna,
szczególnie w profilu aktywności do jakiej urządzenie jest dedykowane. 

Ogniwo – czyli co i jak długo napędza smartwatcha APEX COROS...
Smartwatch COROS APEX w wariancie męskim wyposażono w akumulator litowo-jonowy o pojemności 320
mAh. Już kilkukrotnie w powyższym tekście wspominałem o świetnej optymalizacji zużycia energii bohatera
recenzji – tak wiem powonieniem z tym zaczekać do tej części, gdzie właśnie przyjrzymy się dokładnie tym
obszarom jego działania, jednak przyznam że nie mogłem się powstrzymać, tu bowiem jest naprawdę świetnie.
Na początek spójrzmy na dane dostarczane przez samego producenta pod kątem żywotności baterii:

• wariant męski (46mm):
◦ tryb UltraMax: do 100 godzin 
◦ tryb zegarka: do 30 dni
◦ tryb zapisu GPS: do 35 godzin

• wariant damski (42 mm):
◦ tryb UltraMax: do 80 godzin 
◦ tryb zegarka: do 24 dni
◦ tryb zapisu GPS: do 25 godzin

Teoretycznie dane te prezentują się świetnie, jak jednak mają się one do rzeczywistości? Spójrzmy na poniższą
tabelkę prezentująca zużycie ogólne energii podczas zróżnicowanej aktywności, a co za tym idzie trybów pracy
smartwatcha APEX…

Smartwatch COROS APEX Premium Multisport Watch 46 mm
pomiar wydajności ogniwa w trybie mieszanym:

l.p. data: ogólny czas pracy: tryb pracy: uwagi: stan % ogniwa:

01 01.04.2022 0 godz. / start testu tryb podstawowy zegarka / sparowany / włączone 
powiadomienia z aplikacji / kilkukrotne włączenie na kilka minut 
śledzenie tętna

-- 100 %

02 02.04.2022 + 24 godziny tryb podstawowy zegarka / sparowany / włączone 
powiadomienia z aplikacji / kilkukrotne włączenie na kilka minut 
śledzenie tętna

-- 98 %

03 03.04.2022 + 48 godzin tryb podstawowy zegarka / sparowany / włączone 
powiadomienia z aplikacji / kilkukrotne włączenie na kilka minut 
śledzenie tętna

-- 97 %

04 04.04.2022 + 72 godziny tryb mieszany: 
• podstawowy zegarka przez ~ 17 godzin
• turystyka piesza ~ 7 godzin / w tym uruchomiony 

zapis GPS, pomiar deniwelacji, stopnia nachylenia 
podejścia, tętna, pomiar szybkości średniej, 
szczytowej dla całej trasy i jej odcinków...

w chwili startu trybu turystyka ogniwo 
wskazywało 91% po zakończeniu 71 % / 
oznacza to zużycie w ciągu 7 godzin ~ 20 %

91 %

05 05.04.2022 + 96 godzin tryb podstawowy zegarka / sparowany / włączone 
powiadomienia z aplikacji / kilkukrotne włączenie na kilka minut 
śledzenie tętna

-- 64 %

06 06.04.2022 120 godzin tryb podstawowy zegarka / sparowany / włączone 
powiadomienia z aplikacji / kilkukrotne włączenie na kilka minut 
śledzenie tętna

-- 60 %

07 07.04.2022 144 godzin tryb mieszany: 
• podstawowy zegarka przez ~ 23 godzin
• trening / cardio wewnątrz ~ 1 godziny

-- 55 %

08 08.04.2022 168 godzin tryb podstawowy zegarka / sparowany / włączone 
powiadomienia z aplikacji / kilkukrotne włączenie na kilka minut 
śledzenie tętna

-- 49 %

09 09.04.2022 192 godzin tryb mieszany: 
• podstawowy zegarka przez ~ 21 godziny 8 minut
• turystyka piesza ~ 1,1 godziny / w tym uruchomiony 

zapis GPS, pomiar deniwelacji, stopnia nachylenia 
podejścia, tętna, pomiar szybkości średniej, 
szczytowej dla całej trasy i jej odcinków…

• trening siłowy ~ 1 godzina 42 minuty

-- 41 %

10 10.04.2022 216 godzin tryb podstawowy zegarka / sparowany / włączone 
powiadomienia z aplikacji / kilkukrotne włączenie na kilka minut 
śledzenie tętna

-- 34 %

11 11.04.2022 240 godzin tryb podstawowy zegarka / sparowany / włączone 
powiadomienia z aplikacji / kilkukrotne włączenie na kilka minut 
śledzenie tętna

-- 22 %
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12 12.04.2022 264 godzin tryb mieszany: 
• podstawowy zegarka przez ~ 22 godziny 30 minut
• turystyka piesza ~ 1,23 godziny / w tym 

uruchomiony zapis GPS, pomiar deniwelacji, 
stopnia nachylenia podejścia, tętna, pomiar 
szybkości średniej, szczytowej dla całej trasy i jej 
odcinków…

-- 16 %

13 13.04.2022 288 godzin tryb podstawowy zegarka / sparowany / włączone 
powiadomienia z aplikacji / kilkukrotne włączenie na kilka minut 
śledzenie tętna

o godzinie 19:15 test zakończony po 12 dniach
w chwili pojawienia się monitu przy 10% jego 
pojemności o doładowanie ogniwa 

10 %

Powyższe wyniki  należy uznać za naprawdę świetne, przyznam że byłem niezwykle miło zaskoczony tak

znakomitym zoptymalizowaniem zużycia energii przez smartwatch APEX, szczególnie w kontekście ogólnej
pojemności  ogniwa  wynoszącej  przypomnę  tylko  360  mAh (w wariancie  46mm),  oraz  sporego  zestawów
sensorów.  Na szczególne wyróżnienie zasługuje tu czas pracy urządzenia z włączonym zapisem GPS, oraz

aktywnym żyroskopem. 

Podczas testowego wypadu górskiego, smartwatch COROS APEX pracował z włączonym trybem „Turystyka

piesza”  przez  blisko  siedem godzin.  W tym czasie  rejestrował  szereg  przydatnych parametrów jak:  tętno,
stopień  nachylenia  stoku,  przewyższenia,  oraz  spadki  terenu,  zapis  przebiegu  trasy,  prędkość  średnia,
szczytowa, mierzona dla zadanego odcinka (1 km) i ogólnej długości trasy.  Po zakończeniu zapisu zasoby

ogniwa urządzenia skurczyły się o 20%, to naprawdę świetny wynik! Dla porównania smartwatch jakiego
używam Zeblaze Vibe 3 GPS, po tym czasie… dawno by się wyłączył z powodu braku energii.

Podczas testowego wypadu górskiego, smartwatch COROS APEX pracował z włączonym trybem „Turystyka piesza” przez blisko siedem godzin – w tym czasie dokonując licznych pomiarów, z
włączonym stałym zapisem GPS, zużył zaledwie 20% mocy ogniwa – to świetny wynik, dobrze ilustrujący jak świetnie zoptymalizowano w nim zarządzenie energią...

Mało tego, jak wynika to z powyższej tabeli, wciąż pracując na pozostałej w ogniwie energii COROS APEX

dociągnął aż do 13 dni, gdy to pod wieczór pojawił się monit o doładowanie urządzenia. W tym czasie zegarek
asystował  w  kilku  moich  treningach,  oraz  wypadach  terenowych.  Trzeba  przyznać  że  pod  względem
zoptymalizowania zużycia energii trudno do czegokolwiek się tu przyczepić, a jak wygląda to w przypadku
szybkości ładowania? Marka COROS deklaruje tu czas ładowania od 0 do 100% w około dwie godziny, przy

parametrach prądowych 5,0 V / 2A, spójrzmy jak wyglądało to podczas testów praktycznych…
Smartwatch COROS APEX Premium Multisport Watch 46 mm

pomiar czasu ładowania ogniwa:

l.p. godzina / czas ładowania: napięcie / natężenie stan ogniwa:

01 18:35 5,2 V / 0,17 A 5 %

02 19:00 5,3 V / 0,2 A 60 %

03 19:30 5,2 V / 0,25 A 86 %

04 19:50 5,2 V / 0,2 A 100 %

łączny czas ładowania: suma dodanej energii:

1 godzina 15 minut 95 %
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Cóż, zachwytów ciąg dalszy… deklaracje marki COROS okazały się całkowicie zgodne z prawdą, podczas

ładowania zegarek APEX zdołał uzupełnić aż 95% pojemności ogniwa w zaledwie 75 minut.  To absolutnie
rewelacyjny  wynik.  W miejscu  tym  warto  też  zwrócić  uwagę  na  inną,  związaną  z  tym  wątkiem,  zaletę
urządzenia. Jak wiemy w modelu zastosowano producenckie trój-pinowe gniazdo po stronie zegarka, którego
zapewnia na tyle mocne połączenie z przewodem że bez większych obaw można go podpiąć podczas marszu do
power-banku w plecaku, nie  obawiając się  samoczynnego wypięcia przewodu. Problem ten dotyczy sporej
części magnetycznych portów ładowania, gdzie wystarczy lekkie potrącenie aby przerwać proces ładowania. 

Ogniwo smartwatcha COROS APEX wystarcza na co najmniej kilkanaście dni zróżnicowanej aktywności, a przy ciągłej pracy GPS-u na około 35 godzin w wariancie męskim (omawianym), oraz 25
godzin w wariancie damskim. Gdy już nadejdzie czas naładować akumulator proces ten zajmuje poniżej dwóch godzin.

Jeszcze pozostając przy tym wątku należy tu wspomnieć o wpływie zegarka na ogniwo smartfona z którym
pozostaje  sprawowany.  W przypadku tanich urządzeń bywa to bowiem bardzo dużym problemem. Chodzi
oczywiście o smartwatche nie posiadające autonomicznych czujników, w tym GPS, bazujących, lub celniej
byłoby tu rzec – żerujących, na ogniwie smartfona. W przypadku omawianego oczywiście takiego ryzyka nie
ma, obciążenie ogniwa ze strony zegarka ogranicza się wyłącznie do okresowego procesu przesyłania danych.
Znajduje  to  swoje  potwierdzenie  w  liczbach,  podczas  siedmiogodzinnego  tuptania  po  szlakach  Beskidu
Małego, z włączanym trybem zapisu „Turystyka piesza” wpływ ten wynosił zaledwie około 2%.

W modelu zastosowano producenckie trój-pinowe gniazdo po stronie zegarka, którego zapewnia na tyle mocne połączenie z przewodem że bez większych obaw można go podpiąć podczas marszu do
power-banku w plecaku, nie obawiając się samoczynnego wypięcia przewodu...

Podsumowanie możliwości tak przecież niewielkiego litowo-jonowego ogniwa, o pojemności 320 mAh, można

tu oceniać wyłącznie w superlatywach. Marka nie zawiodła na tym polu, smartwatch APEX wylegitymował

się znakomitym zoptymalizowaniem gospodarki  energią,  bez  względu na tryb pracy  zapewniając bardzo
dobre rezultaty, co w połączeniu z szybkim ładowaniem sprawia że jego użytkowanie pod tym kontem jest
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niezwykle komfortowe. Warto jednak pamiętać że ceną za tak dobre wyniki jest również kiepski pod kątem
czytelności i ogólnego wyglądu prezentowanych danych ekran, oraz okrojone funkcje multimedialne.  Jest to

jednak kompromis pomiędzy przewidzianą funkcją, estetyką, a żywotnością ogniwa. Z tego punktu widzenia,

wybór jak najbardziej poprawny.

Beskid Mały 04.04.2022r – ruszając na pierwszy wspólny wypad ze smartwatchem COROS APEX – zabytkowa leśniczówka w Lipniku, obok szlaku w kierunku Gaików.

Pierwsze uruchomienie / tryby pracy i nawigacja po menu...
Po otrzymaniu smartwatcha marki COROS model APEX popędzany ciekawością od razu musiałem go odpalić.
Była to jednak już prapremiera, pamiętajmy że przede mną testowali go inni użytkownicy. Oznacza to że gro
rzeczy  było  już  ustawionych  bez  potrzeby  przeprowadzenia  w  tym  celu  parowania,  na  czele  z  językiem
interfejsu, oraz aktualną datą i godziną. Pierwszą rzeczą w tej sytuacji która zwróciła moją uwagę był jakość
spolszczenia interfejsu zegarka.  Z doświadczenia wiem że bywa z tym różnie.  Jak należało zakładać w tej
klasie  jaką  reprezentuję  bohater  tej  recenzji,  wszystkie  główne  komunikaty  systemu  zegarka  zostały
przetłumaczone poprawnie.  Nieco gorzej ma się sprawa z w przypadku danych prezentowanych na ekranie
głównym, tu dane takie jak dzień tygodnia, kalorie, tętno, opisane są już wyłącznie w języku angielskim. Ma to
częściowo związek z wyborem danego wzoru ekranu głównego, o czym pomówimy poniżej. Przyjrzymy się
teraz bliżej interfejsowi smartwatcha...

Lipnik – szlak na Gaiki, po lewej rejon amfiteatru leśnego, po prawej właściwe podejście pod masyw Gaików widocznych w górze...

Ekran główny aplikacji zegarka APEX

Tarczę główną możemy smartwatcha możemy personalizować, dotyczy to jednak wyłącznie globalnej zmiany
wyglądu tarczy,  natomiast  nie  mamy większego  wypływu na to  co jest  na niej  prezentowane.  Te dane  są
przypisane do danego jej wzoru.  Z poziomu menu zegarka możemy wybierać spośród pięciu zapisanych w

urządzeniu tarcz. Jedyne co możemy podczas wyboru spersonalizować to kolor przewodni motywu. Istnieje
oczywiście  możliwość  wgrania  innych  tarcz,  jest  to  jednak  możliwe  wyłącznie  z  poziomu  aplikacji  na
smartfonie. 
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W  zależności  od  wybranego  motywu  dane  wyświetlane  na  ekranie  głównym  będą  się  zmieniać.  Prócz
oczywiście aktualnej godziny, oraz daty, mogą być tu prezentowane takie informacje jak:

• aktualny pomiar wysokości pulsu
• wykonane kroki
• spalone kalorie
• aktualna wysokość n.p.m. 
• uproszczone ikonki pogodowe
• stan akumulatora 
• sekundnik
• Informacje które w zależności od wybranej tarczy mogą podlegać zmianie na inne za pomocą dolnego przycisku funkcyjnego to:
• aktualny tryb pracy / program pracy
• suma przebiegniętego dystansu
• wschód / zachód słońca…

Dane  te  oczywiście  nie  są  sztywnym  imperatywem,  mogą  się  one  nieco  różnić  znów  w  zależności  od
wybranego motywu tarczy głównej. Tu powracamy do braku spolszczenia, problem ten podobnie jak to co
prezentowane jest na tarczy, ściśle jest uzależnione od tego jaką z nich wybraliśmy. Niektóre z tarcz są w pełni

spolszczone, inne wcale. W tym miejscu po prostu warto poświęcić chwilkę na wybór takiej która będzie nam
najbardziej odpowiadać.

Model umożlwia personalizację wyglądu głównej tarczy. W urządzeniu można zapisać do pięciu wzorów tarcz, które można wymienić na inne z poziomu aplikacji na smartfon.

Przyjrzyjmy się teraz kolejnym ekranom aplikacji systemowej, choć od razu pragnę zaznaczyć że będzie to
tylko wyliczenia i w niektórych przypadkach opisanie ważniejszych funkcji, aby uniknąć tu pisania długich
elaboratów.  Poruszanie  się  po  menu  umożliwiają  nam  już  poznane  dwa  przyciski  /  pokrętło  funkcyjne.
Zacznijmy od górnego pokrętła z funkcja przycisku.

Górne prawe pokrętło z funkcja przycisku

Jedną z jego funkcji, z którą zapewne zetkniemy się zaraz na początku jest blokada ekranu głównego. Funkcja
ta w zależności od dokonanego wyboru może działać w trzech trybach:

• przekręcenie pokrętła aż do odblokowania / ikonka kłódki
• przytrzymanie aż do odblokowania / ikonka kłódki
• kombinacja 
• przekręcenie pokrętła aż do odblokowania / ikonka kłódki → w przypadku trybu czuwania 
• przytrzymanie aż do odblokowania / ikonka kłódki → w przypadku trybu dowolnego treningu

Tu pozwolę  sobie  na  chwilkę  się  zatrzymać.  Blokada  ekranu,  szczególnie  ta  gdzie  w  trybie  przekręcenia
pokrętła  potrafiła  mnie  mocno  zirytować...  trzeba  bowiem przekręcić  gałkę  o  pełen  obrót  co  jest  bardzo
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niewygodne, lepiej sprawuje się opcja odblokowywania przez przytrzymanie wciśniętej, acz tą z kolei łatwo
uruchomić przypadkowo jeśli mamy zgięty nadgarstek. Nie są to oczywiście jakieś poważne przywary, acz to
co przeszkadza chyba najbardziej to fakt że nie mamy tu żadnej możliwości zmiany czasu po jakim następuje
blokada. Jest ona ustawiona systemowo na 2 minuty.

Prócz zmiany wyglądu tarczy COROS APEX umożliwia również dopasowanie koloru danego motywu...

Po odblokowaniu ekranu głównego, nie przyciskając, lecz tylko przekręcając pokrętło otrzymujemy dostęp do
takich ekranów funkcyjnych jak:

• wydajność biegowa → dane są w tym miejscu prezentowane dopiero tygodniu, pod warunkiem regularnych zapisów treningów, tu 
po wciśnięciu pokrętła możemy przejść do:
◦ tarcza I / prognoza zawodów
◦ tarcza II /prognoza zawodów – minuty/kilometry

• zmęczenie → tu po wciśnięciu pokrętła możemy przejść do:
◦ tarcza I / siedem dni – całkowite obciążenie
◦ tarcza II / cztery tygodnie – rozkład intensywności

• regeneracja → dane są w tym miejscu prezentowane dopiero tygodniu, pod warunkiem regularnych zapisów treningów
• ilość spalonych kalorii w przeliczeniu na czas wyrażany w godzinach i minutach
• zapis tętna wyrażanej na krzywej dla: maksymalne / średnie / minimalne
• deniwelacja, wyrażana na krzywej z uwzględnieniem danych: wysokość maksymalna / średnia / najniższy punkt → prezentacja dla 

sześciu ostatnich godzin
• ciśnienie atmosferyczne (barometr), wyrażane na krzywej z uwzględnieniem danych: maksymalna / średnia / najniższe → 

prezentacja dla sześciu ostatnich godzin
• temperatura, wyrażane na krzywej z uwzględnieniem danych: maksymalna / średnia / najniższa → prezentacja dla sześciu ostatnich 

godzin
• dane pogodowe – godzina: wschodu i zachodu słońca… to przykład źle spolszczonej nazwy funkcji, gdyż nosi ona w menu nazwę 

„górowanie”

Warto tu jeszcze dodać że obracając pokrętło w stronę przeciwną do wybranego z menu ustawień systemowych
(patrz niżej) przechodzimy bezpośrednio do karty wyświetlające zapisane wiadomości, jak SMS-y, czy 
powiadomienia z aplikacji.
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Wyciskając natomiast z poziomu ekranu głównego pokrętło przechodzimy do menu trybów sportowych, oraz
kilku dodatkowych, w tym właśnie systemowych:

• tryby sportowe:
◦ rower:

▪ rower
▪ rower wewnętrzny

◦ woda:
▪ basen
▪ otwarte wody
▪ wioślarstwo
▪ wioślarstwo wewnętrzne
▪ spokojne wody

◦ narciarstwo: 
▪ narciarstwo
▪ snowboard
▪ free ride
▪ skitouring
▪ multisport

◦ wytrzymałościowy i siłowy:
▪ triathlon
▪ siła
▪ kardio wewnątrz
▪ kardio zewnątrz

◦ piesza turystyka górska:
▪ turystyka
▪ wspinaczka

◦ biegi: 
▪ bieganie
▪ bieganie wewnątrz
▪ trial
▪ bieżnia

Smartwatch udostępnia aż 22 różnego rodzaju tryby treningowe, tu widok kilku wybranych...
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• pozostałe funkcje dostępowe:
◦ treningi – lista utworzonych z poziomu aplikacji na smartfon personalizowanych treningów, które zostały wyeksportowane do 

zegarka
◦ plan treningowy – otwiera kartę z kalendarze, umożliwiając przeglądanie zaplanowanych treningów, opcja ta działa wyłącznie z

poziomu przeglądarki, na portalu utworzonym przez producenta – COROS Training Hub
◦ dziennik – zawiera listę odbytych treningów,  każdy z nich można otworzyć, uzyskując dostęp do zapisanych podczas nich 

danych

• system – karta umożliwiająca wejście do ustawień systemowych urządzenia, mamy to kolejno tryby:
◦ nie przeszkadzać – włącz/wyłącz (zegarek wycisza wszelkie powiadomienia)
◦ interfejs treningu:

▪ kolor tła – do wyboru czarny i biały
▪ wielkość liter – średnia i duża
▪ auto przewijanie –  włączone/wyłączone – umożliwia automatyczne przewijanie danych podczas zapisu treningu
▪ alerty telefonu i wiadomość – włączone/wyłączone
▪ sparuj telefon

◦ czujniki:
▪ czynnik kalibracji – wysokość / kompas / temperatura
▪ barometr: 

• źródło danych – ciśnienie n.p.m.
• zakres wyświetlania danych – ostatnie: 6, 12, lub 18 godzinach

▪ jednostka ciśnienia – hPa lub mmHg
▪ alert burzowy – włączony/wyłączony
▪ iBarometr kierunek:

• porównaj odczyty z ostatnich 3 godzin z odczytami sprzed 3 godzin, aby przewidzieć pogodę
• stały wskaźnik (ciśnienia): w dół wskaźnik burzowej pogody
• stały wskaźnik (ciśnienia): w górę wskaźnik dobrej pogody
• dane barometryczne z 3-6 ostatnich godzin, zilustrowane na wykresie graficznym, z informacją o zakresie zmian (w 

hPa), oraz przewidywanym ich kierunku
▪ optyczne tętno:

• bieżące tętno – pomiar co 10 minut lub do wyboru rzeczywisty (stały)
• tętno ćwiczeń – włączone/wyłączone

◦ akcesoria:
▪ dodane akcesoria – w miejscu tym o ile takowe są pojawi się lista podłączonych akcesoriów
▪ dodaj bluetooth – umożliwia sparowanie z akcesoriami przez protokół łączności bluetooth
▪ dodaj ANT+ – umożliwia sparowanie z akcesoriami przez rzeczowy protokół łączności

◦ więcej ustawień:
▪ dźwięki:

• dźwięk przycisków – włączony/wyłączony
• dźwięk wiadomości i dzwonków – włączony/wyłączony
• dźwięki alarmu – włączony/wyłączony
• dźwięki alertów aktualizacji – włączony/wyłączony

▪ automatyczna blokada – funkcja szerzej opisana wcześniej:
• tryb treningu – przewiń aby odblokować / przytrzymaj aby odblokować / wyłączona
• tryb czuwania – przewiń aby odblokować / przytrzymaj aby odblokować / wyłączona

▪ jednostki metryczne: do wyboru metryczne (km / m / cm / °C ), lub imperialne (mi / ft / inch / °F)
▪ data, godzina:

• 24 godzinna prezentacja czasu – włączona/wyłączona
• auto synchronizacja – włączona/wyłączona
• strefa czasowa – możliwość manualnej zmiany strefy czasowej
• ustaw czas – możliwość ręcznego, bez synchronizacji z smartfonem, ustawienia godziny i daty

▪ systemy satelitarne – sekcja umożliwia ręczną zmianę satelitarnego systemu nawigacyjnego pomiędzy:
• GPS / QZSS
• GPS / Glonass / Galileo / QZSS
• GPS / Beidou / Galileo / QZSS

▪ mapa satelitów – tryb uruchamia proces wyszukiwania dostępnych satelitów, określając skrótem do którego z systemów 
przynależą, nanosząc je na siatkę 

▪ dane lokalizacji satelity GPS – zapisana w urządzeniu pozycja wymienionych satelitów, ich aktualizacja wymaga 
połączenia z aplikacją COROT na smartfonie

▪ format pozycji (satelity) – szerokość i długość geograficzna, lub MGRS
▪ informacje o urządzeniu:

• identyfikator urządzenia
• identyfikator urządzenia dla ANT+
• wersja oprogramowania
• hardware (w tym przypadku) v1.50
• bluetooth (jego obsługiwana wersja) v4.2
• systemy satelitarne v20047
• CMII ID 2018DJ6831
• ANATEL 03506-21-13664
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• IC 25590-B15
• FCC ID 2AEHH-B15
• klasy norm spełnianych przez urządzenie: FC, CE, Rohs, bluetooth, inne… 
• EU importer – informacje o importerze

▪ zresetuj wszystko – pozwala na wykasowanie wszystkich danych i ustawień zapisanych w urządzeniu
▪ wyłącz (smartwatch)
▪ język – do wyboru mamy tu: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, polski, portugalski, chiński, japoński (?)
▪ tarcza zegarka i kolor motywu: umożliwia wspomniane już personalizację wyglądu tarczy, tu możemy wybierać spośród 

pięciu zapisanych w zegarku, dodanie nowych możliwe jest wyłącznie z poziomu aplikacji COROS na smartfon, należy 
jednak pamiętać że pięć do maksymalna liczba tarcz jakie można zapisać na zegarku, co oznacza że w przypadku dodania 
kolejnej konieczne może być skasowanie już jednej z pięciu zapisanych. Po dokonaniu wyboru tarczy w każdej jej typie 
można dopasować odcień wiodący motywu, oraz jego przejście tonalne

▪ podświetlenie ruchem (nadgarstka) – automatyczne, włączone przez cały dzień, wyłączone
▪ nadgarstek – pozwala na wybór pomiędzy lewym, a prawym nadgarstkiem na którym nosimy urządzenie, ma to duże 

znacznie pod kątem dokładności prezentowanych danych i jest jedną z funkcji którą należy ustawić po pierwszym jego 
włączeniu

▪ pokrętło cyfrowe:
• położenie pokrętła – prawa lub lewa strona (w zależności od wybranego nadgarstka)
• obrót pokrętła – w górę, lub w dół (ma to znacznie przy odblokowywaniu i obsłudze menu zegarka)

▪ wibracje:
• wibracje przycisków – włączone/wyłączone
• wibracje alertów – włączone/wyłączone
• dźwięk przycisków – włączone/wyłączone
• dźwięk wiadomości i dzwonków – włączone/wyłączone
• dźwięk alarmu – włączony/wyłączony

Do omówienia została już tylko funkcjonalność dolnego przycisku. Przede wszystkim warto pamiętać że pełni

on rolę „wróć” z dowolnego trybu w który wcześniej weszliśmy, tak jak przycisk zintegrowany z pokrętłem

pełni  funkcję  zatwierdzającą  wybór. By  wejść  w  menu  udostępniane  przez  dolny  przycisk  należy  go
przytrzymać w pozycji wciśniętej do chwili gdy zostanie ono wyświetlone. Pojawia się nam wówczas karuzela
z piętnastoma ikonami reprezentującymi tryby, spośród kilka jest skrótem do funkcji wymieniowych powyżej –
system, nie przeszkadzać, mapa satelitów, tarcza zegara, natomiast trybami nie obecnymi wcześniej są:

• kompas
• transmituj tętno (włącza zapis tętna w czasie rzeczywistym)
• zużycie  baterii,  wyrażane  liczbowo,  a  po  wejściu  w  tryb  również  graficznie,  razem  ze  szczegółową  informacją  na  temat

procentowego zużycia energii przez poszczególne funkcje i przewidywaniem pozostałego czasu pracy
• metronom – możliwy do ustawienia w zakresie częstotliwości od 15 do 240 bmp
• tryb UltraMax – włączony/wyłączony
• ustawienia nawigacji – wymaga dodanie trasy z poziomu aplikacji COROS
• mapa – tu niestety do dyspozycji mamy tylko prostą siatkę GPS, bez możliwości implementacji dodatkowych, z warstwą graficzną

map
• zapisz lokalizację – tryb działający podczas zapisu GPS
• stoper
• timer – ustaw czas / powtórz – włącz/wyłącz / dźwięki – włączone/wyłączone
• alarm – dodaj nowy alarm / zapisany alarm / powtórz raz lub wiele razy
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Po wybraniu z menu systemowego, uruchamianego dolnym przyciskiem, trybu KOMPAS otwiera się przed nami jego tarcza funkcyjna...

Jak widzimy możliwości konfiguracji, oraz dostępność trybów pracy zegarka COROS APEX jest naprawdę
ogromna, a dodajmy że powyższa wyliczanka obejmuje tylko ich główne karty, wiele z nich posiada dalsze
możliwości  dopasowania  wyświetlanych  danych,  oraz  ich  prezentacji.  Trudno  mieć  tu  więc  jakiekolwiek
zastrzeżenia do obecnych już na jego pokładzie, acz będę tu czepialski i w moim odczuciu zabrakło tu jednak
miejsca na kilka mniej spolaryzowanych wokół sportu trybów pracy, jak: 

• brak obsługi zdalnego wyzwalania migawki aparatu smartfona

• brak możliwości sterowania z poziomu zegarka odtwarzaczem muzyki

Tak wiem co powiecie, nie jest to niezbędne, ale tak podchodząc do rzeczy i inne funkcje można by właściwie
skreślić.  Widać tu coś innego, co przewijało się już kilkukrotnie w tekście – wysokie wyspecjalizowanie

modelu  dla  sportowców,  z  pominięciem  wszystkich  innych,  multimedialnych  funkcji.  Taka  specjalizacja

mocno określa  grupę  docelową  użytkowników do  jakich  jest  on  dedykowany,  tudzież  osób aktywnych  

i zaawansowanych sportowców. Dlatego nie mogę jednoznacznie zaszeregować tych braków jako wad, choć
szkoda  że  w  tak  zaawansowanym  urządzeniu  nie  znalazło  się  dla  nich  miejsce,  tym  bardziej  że  ich
implementacja nie wymagałaby głębszej ingerencji w chipset urządzenia. Do wad natomiast zaliczyłbym brak

pomiaru ciśnienia, oraz natlenienia krwi. Akurat te dwa parametry mają duże znacznie w kontekście określenia
ogólnej formy organizmu, choć faktycznie wymagałby one już większej ingerencji w budowę zegarka, poza
tym jakby ten miał wszystko to cóż by trafiłoby do wersji Pro?
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Tryb określający zużycie baterii jest zilustrowane na graficznej osi czasu...

Wśród trybów sportowych, brak mi… tych bardziej niesportowych. Miło by było gdyby marka zrobiła również

ukłon w stronę osób o z różnych przyczyn słabszej kondycji, zmuszonych do obniżenia sportowych aspiracji,

ale równocześnie chcących mieć dostęp do parametrów topograficznych, jak i pracy ich organizmów. Mowa

tu o takich prostych trybach jak: spacer czy spacer z kijkami, lub bardziej usportowiony nordic walking. Na
pewno warto pamiętać o wysokim wyspecjalizowaniu urządzenia myśląc o wyborze smartwatcha dla siebie, a
nie planując aż tak zaawansowanej działalności sportowej.
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Paradoksalnie natomiast również w tych sportowych trybach natrafiłem na pewne problemy. Chodzi tu o tryb
„siła”.  Rozumując  prostolinijnie  powinien  on  dotyczyć  stricte  treningu  siłowego,  w  tym  klasycznego  z
obciążeniami, na siłowni klubowej lub domowej. Tymczasem po jego odpaleniu zaczynają się dziać dziwne
rzeczy… szybko okazuje się bowiem że z poziomu zegarka nie mamy możliwości personalizacji treningu, ba

nawet ten wpisany na stałe pozostawia wiele do życzenia. Najważniejszym filarem treningu siłowego jest
wykonywanie serii z progresem wzrostu masy obciążeń i spadku powtórzeń. Zazwyczaj też trening dzielony
jest na określone, współdziałające ze sobą grupy mięśni, a dla tych wykonywane są określone ćwiczenia w
określonej ilości serii i powtórzeń.
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Model APEX cechuje duża elastyczność, udostępnia on użytkownikowi mnóstwo trybów, wśród których wiele parametrów można dodatkowo dopasować…

Niestety  APEX nie  umożliwia  precyzyjnego  wyboru  ćwiczonej  partii,  zadania  określonej  liczby  serii  i
powtórzeń. W tym ostatnim przypadku w istocie byłoby to trudne do wykonania, wszak zegarek nie wie czy
dziś na sztangę wpakowaliśmy 100 czy 140 kg w piątej serii. Natomiast z powodzeniem można było zachować
podział na serię i liczbę powtórzeń. Nic z tych rzeczy… gorzej, w wielu typach ćwiczeń pracuje w danej chwili
wyłącznie jedna ręka. Dobrym przykładem będzie tu ćwiczenie bicepsa, z wykorzystaniem sztangielki opartej o
kolano. W takim przypadku powtórzenia są zliczane tylko dla… ręki na której jest zegarek. Wypadałoby chyba

więc przenieść i zegarek za każdym razem na drugi nadgarstek i zmieniać ustawienia systemowe?

Dane nawigacyjne GPS są ilustrowane wyłącznie na prostej siatce GPS, jednak po ich wyeksportowaniu do smartfona, z poziomu aplikacji COROS otrzymujemy dostęp do map Google...

Natywnie  smartwatch  w  ogóle  „nie  widzi”  przerw,  lecz  sumuje  powtórzenia  w  jedną  serię.  W  efekcie

uzyskane  uśrednione  dane  o  wydolności  organizmu  w  relacji  do  rzekomego  czasu  obciążenia  są

przekłamane. Można oczywiście wykorzystać funkcję pauzy, lecz nawet wówczas precyzja pozostawia wiele
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do życzenia. Takie same zastrzeżenia można mieć do zbyt ogólnej metody pogrupowania mięśni, mamy tu do
wyboru:

• całe ciało
• ramiona – obejmuje przedramię, ramię (triceps / biceps)
• klatka piersiowa – mięśnie piersiowe, oraz barki i kapturowe
• plecy – prostownik grzbietu
• talia
• nogi / uda

Zanim ktoś  zaprotestuje,  zgadza  się  można personalizować trening  z  pozycji  aplikacji  COROS,  wybierając
odpowiednie ćwiczenia, ilość serii i powtórzeń, nadal jednak nie ma tam opcji gradacji obciążeń w relacji do
ilości powtórzeń, a co gorsza pomimo dokonania zapisu zadanego treningu, a następnie jego wyeksportowania
do zegarka, zapis ćwiczenia niewiele się różni od ogólnego trybu „siła”, widać to dobrze na poniższym zrzucie
z aplikacji, gdzie okazuje się że podczas danego treningu ćwiczyłem tylko… jeden biceps :) co właśnie jest
skutkiem zliczenia ruchu z danej ręki, wykonałem pięć serii na mięśnie piersiowe, gdy było ich 10 w dwóch
różnych ćwiczeniach, wykonałem 10 serii dla tricepsa których zegarek nie zauważył wcale, za to zaliczył mi
dwie serie ćwiczeń przedramienia których akurat… nie ćwiczyłem wcale.

Ogromną zaleta smartwatcha APEX jest szybkość i pewność jego działania, model szybko nawiązuje łączność GPS, lokalizując dostępne satelity systemu...

Myślę że z powodzeniem dane te można sobie odpuścić jako nieprzydatne, a za przydatne uznać klasyczne

dane zapisywane przez większość podobnych urządzeń jak tętno,  jego amplituda,  oraz dane określające

intensywność  treningu.  Z  zastrzeżeniem  że  mowa  o  średniej  dla  całego  jego  czasu,  wraz  z  przerwami
pomiędzy  seriami.  Podobne,  acz  w  nieco  mniejszej  skali,  problemy  dotykają  trybu  „kardio  wewnątrz”,

również tu dość mocno ograniczone możliwości personalizacji.  Wydaje się że problemy te są pokłosiem

wyspecjalizowania dla określonej formy aktywności i treningów, z naciskiem przede wszystkim na sporty

dynamiczne, nie siłowe.
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Pewnym problemem jest nieprecyzyjny zapis treningu w trybie SIŁA, z pozycji smartwatcha możliwości dopasowania jego zawartości są praktycznie żadne, możemy tylko wybrać ogólną grupę mięśni
jaką trenujemy, nieco lepiej wygląda to z pozycji aplikacji na smartfon, jednak jak pokazała praktyka i to nie rozwiązuje problemu. Jednym z kłopotów jest fakt że zegarek zlicza powtórzenia wyłącznie dla

ręki na której się znajduje, a przecież jest sporo ćwiczeń wykonywanych jednorącz… dochodzi też do przekłamań zapisu trenowanych grup,na dole w środku widać zaplanowany i wyeksportowany
trening siłowy bicepsów – 4 serie z obciążeniem 46 kg, pomimo jednak tego APEX zaliczył tylko… dwie, za to dwie kolejne dopisał do nietrenowanych przedramion.

No to sobie ponarzekałem, dla przeciwwagi o zaletach. Pomówimy teraz o samym procesie parowania. Pod tym
względem COROS APEX nie zawodzi, proces przebiega szybko i bezproblemowo, z jednym zastrzeżeniem, acz
nie dotyczącym samego łączenia w parę z telefonem. W tym testerskim przypadku początkowo natrafiłem na
problem podczas pierwszego parowania zegarka z aplikacją COROS na smartfonie. Wynikał on z tego, że jak na
pewno pamiętacie, jestem już kolejna osobą testującą ten konkretny egzemplarz. Na etapie instalacji aplikacji,
musimy utworzyć konto, którego dane są przypisane do strony internetowej marki i portalu COROS Training

Hub. Sam smartwatch posiada unikatowy numer przypisany do tegoż konta, a więc i osoby. Tak się złożyło że
mój poprzednik nie usunął z konta COROS Training Hub egzemplarza który otrzymałem do testów, przez co
niemożliwe stało się sparowanie go i przypisanie do mojego świeżo utworzonego konta. Na zegarku podczas
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próby połączenia pojawiał się monit że urządzenie zostało przypisane już do innego konta. Dopiero całkowity
reset ustawień zegarka umożliwił sparowanie go z nowym użytkownikiem.

W przypadku treningu siłowego problemem jest tez fakt że zegarek łączy wszystkie wykonane powtórzenia i serie w jedną sumę, nie biorąc poprawki na przerwy pomiędzy nimi, co ostatecznie wydłuża
czas ćwiczenia, obniżając zarejestrowane obciążenie – po prawej widok na taką właśnie sytuację, po czterech seriach danego ćwiczenia wykonane zostało łącznie 45 powtórzeń, jednak zegarek

zsumował je w.. jedną serię o czasie łącznym 8 minut 53 sekundy.

Od tamtego jednak czasu ani razu nie pojawił się problem z zerwaną komunikacją, na duży plus należy też

zapisać  urządzeniu  zasięg  stabilnego  połączenia.  W  otwartym  terenie  odchodziłem  od  smartfona  na

kilkadziesiąt  metrów,  a  zegarek wciąż  pozostawał  z  nim połączony.  Również  w mieszkaniu,  pomimo że

mieszkam w starej kamienicy z grubymi ścianami, nie napotkałem problemów ze stabilnością połączenia.

Pod  kątem  jakości  tłumaczeń  interfejsu  również  jest  całkiem  nieźle,  choć  pewne  niedociągnięcia  się

pojawiają, jak na przykład nazwy trybów sportowych „rower wewnątrz” gdzie oczywiście chodziło o rowerek
stacjonarny,  czy  „spokojne  wody” i  „otwarte  wody”.  Nie  są  to  braki  bardzo  poważne,  szybko można  się
przyzwyczaić do ich domyślnego znaczenia.

 30                                                                                                                                                                                                    CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel

Prawa  autorskie –  można  wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem  i  zachowaniem  autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common 3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,
wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu. Recenzja nie jest ofertą
handlową, nie powstała na zamówienie firm trzecich, nie jest też przez takowe sponsorowana, ani nie namawia do zakupu danego, omawianego sprzętu, lub książki.



Pierwsze próby sparowania smartwatcha z aplikacją na telefon spełzły na niczym, wina tego leżała jednak nie po stronie zegarka, lecz mojego poprzednika testującego zegarek, który nie usunął go ze
swojego konta na portalu COROS Training Hub.

Globalnie smartwatch COROS APEX cechuje nie tylko wysoka kultura pracy, ale proste i przejrzyste menu.

Każdy kto miał do czynienia z podobnymi urządzeniami, nawet bez instrukcji dość szybko połapie się w jego

licznych trybach pracy.  Nie można też modelowi nic zarzucić pod kątem jakości połączenia ze smartfonem.
Interfejs pracuje płynnie, nie zdarzyło mi się ani razu aby zegarek złapał zadyszkę, by pojawiły się jakieś lagi.

Warto też wspomnieć że marka cyklicznie aktualizuje zarówno oprogramowanie aplikacji, jak i zegarka. Proces
ten przebiega szybko i bezproblemowo.  Jedyne do czego można by się przyczepić to bardzo daleko idące

wyspecjalizowanie i o tym akurat warto pamiętać podczas podejmowania decyzji o zakupie.
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Marka COROS przykłada dużą wagę do zapewnianie wsparcia i cyklicznych aktualizacji zarówno aplikacji jak i samego smartwatcha, który właśnie aktualizujemy z poziomu aplikacji...

Kilka słów o aplikacji COROS – konfiguracja, parowanie i wpływ na smartfon…
Producencka aplikacja do obsługi zegarka z poziomu smartfona nazywa się dokładnie tak jak i sama marka –

COROS. Dostępna ona jest zarówno dla urządzeń z systemem Android,  jak i iOS Apple. Aplikację można
pobrać w zależności od systemu ze sklepu Google Play, lub App Store. Proces instalacji przebiega standardowo,
należy  tylko pamiętać  że  aplikacja  będzie  potrzebowała  naszej  zgody na  korzystanie  z  zasobów telefonu.
Interfejs aplikacji COROS jest w dużej części poprawnie spolszczony. Dotyczy to wszystkich kart i zawartych w
nich trybów pracy, nie spolszczono natomiast niestety istotnej przecież pomocy kontekstowej.
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Producencka aplikacja do obsługi zegarka z poziomu smartfona nazywa się dokładnie tak jak i sama marka – COROS. Dostępna ona jest zarówno dla urządzeń z systemem Android, jak i iOS Apple.
Proces instalacji przebiega standardowo. Należy jednak pamiętać że aplikacja do pełnej swej funkcjonalności wymagać będzie przyznania stosowanych uprawnień. Na plus dbałość marki o

bezpieczeństwo danych, w aplikacji wprowadzono dwustopniowy proces weryfikacji hasła. Po zainstalowaniu i nadaniu stosowanych uprawnień przechodzimy do ustawień lokalizacyjnych, oraz
personalnych – to ważne aby nie pomijać, ani nie podawać nieprawdziwych danych w tych kartach, gdyż to na nich podstawie określane są spersonalizowane parametry efektów treningowych…

karta I

Aplikacja podzielona jest na cztery główne karty. Pomiędzy kartami poruszamy się wybierając odpowiednią
ikonkę na dolnej belce nawigacyjnej. Domyślna jest karta zawierająca aktualizowane na bieżąco takie dane jak:

• liczba spalonych kalorii / ilość zaplanowanych do spalenia kalorii
• zestawienie dzienne:

◦ energia czynna – dane rozmieszczone na osi czasu
◦ czas ćwiczeń – dane rozmieszczone na osi czasu
◦ kroki – dane rozmieszczone na osi czasu
◦ tętno – średnie, oraz wykres dla poszczególnych godzin
◦ sen – dane rozmieszczone na osi czasu

Klikając w którekolwiek z powyższych danych, aplikacja przenosi nas do kolejnej karty, gdzie na czytelnej osi
czasu prezentowane są wybrane dane wraz z ich szczegółami. Karta ta zawsze działa w pozycji poziomej, co
umożliwia lepsze zobrazowanie danych. Pozostając na tej karcie, bez wracania do głównej, możemy z menu
dostępnego na górnej belce nawigacyjnej wybrać jeden z pięciu wymienionych parametrów (energia czynna,
czas  ćwiczeń,  kroki,  tętno,  sen).  Natomiast  na  dolnej  belce  możemy zmienić  datę  dla  jakich  mają  zostać
wyświetlone wybrane dane.
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k  arta II  

Bardzo  ciekawa  i  pełna  przydatnych  informacji  karta. Zawiera  ona  listę  odbytych  przez  nas  treningów,
importowanych z zegarka. Klikając wybrany trening przechodzimy do kolejnej karty zawierającej szczegółowe
informacje  na  jego  temat.  Generalnie  ekran  takich  kart  podzielony  jest  na  dwie  połowy.  W  przypadku
wszystkich treningów stacjonarnych w górnej połowie pokaże się efektowna animacja ją reprezentująca. W
przypadku trybów aktywnych, z zapisem trasy GPS, górną połowę wypełni mapa z naniesioną trasą. Tu rzecz

bardzo ważna – w przeciwieństwie do zegarka, w tym przypadku zapisane trasy prezentowane są na mapach

Google.  Dostępne  są  też  właściwe  dla  niej  warstwy  widoku  w  tym  satelitarna.  Obraz  może  być  tez

wyświetlany w wersji 2D i 3D. Tu naprawdę duży plus za obecność tej opcji. Pozalewana nam ona na bardzo
efektowne i plastyczne prześledzenie przebytej trasy. 
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Prócz mapy w trybach z śledzeniem trasy, tudzież zapisem GPS, podawane są również w dolnej – przesuwnej
części karty wszystkie dane związane z tym trybem dane, np. w przypadku „turystyki” będą to: dystans, średnia
prędkość, najlepszy czas na kilometr, średnie tętno, suma podejść i zejść, liczba spalonych kalorii, oraz wartość
parametry TL (Training Load /  obciążenie treningowe wyrażane  w trzy stopniowej  skali).  Po przesunięciu
ekranu w górę dostrzeżemy wykres prędkości marszu (km/h), rozmieszczonego na osi czas, z zaznaczonym
tempem maksymalnym i średnim. Poniżej na takiej samie osi czasu dostrzeżemy graficzny wykres tętna na osi
czasu, wraz z jego wartością średnią i maksymalną. 

Przesuwając  ekran  dalej  natrafiamy  na  szereg  ważnych  szczególnie  dla  sportowców  danych,  w  tym:
wytrzymałość aerobowa, moc aerobowa, próg (wytrzymałości), wytrzymałość anaerobowa, moc anaerobowa.
Kolejną sekcją jest bardzo efektowne graficzne przedstawienie profilu wysokości z sumą pokonanych podejść i
zejść, oraz wysokością maksymalną, minimalną i średnią.

Podczas zapisu treningu terenowego dane dotyczące przebytej trasy po wyeksportowaniu do aplikacji COROS prezentowane są na mapach Google, udostępniających widok na różnych typach siatek,
oraz w wersji 2D i 3D
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Ostatnią, mocno rozbudowaną sekcją jest „Efekt treningu”. W części tej prezentowane są wyniki określające
efektywność  aerobową  TE i  anaerobową  TE,  dalej  mamy wgląd  do  listy  pomiarów odcinkowych,  to  jest
długością odcinka (można ją modyfikować z poziomu aplikacji), czasem w jakim został pokonany i średnią
prędkością.  Podświetlony  jest  również  najlepszy  wynik  –  największa  uzyskana  prędkość  podczas  danego
treningu na danym odcinku.

Oczywiście  dane  te  będą  się  zmieniać  w  zależności  od  tego  jakiego  typu  treningu  dotyczą.  W opisanym
przypadku warto jeszcze dodać że klikając w mapę możemy zamknąć dolną część informacyjną uzyskując
dostęp do pełnoekranowego widoku mapy, którą można powiększać, pomniejszać i obracać, tak samo jak w
przypadku aplikacji Google Maps. Na wyróżnienie zasługuje tu na pewno również fakt że dane dostępne w
danym trybie możemy udostępnić. Do wyboru mamy tu:

• Strona ze szczegółami treningu (zapis wszystkich parametrów zarejestrowanych podczas treningu), możliwy do udostępniania w 
aplikacjach: WeChat, Moment, Facebook, oraz jako zapisz zdjęcie. W tym ostatnim przypadku wykonywany jest pełny zrzut z całej 
karty.

• Obraz znaku wodnego – tu znów przypominają o sobie drobne niedociągnięcia językowe, w istocie bowiem metoda ta umożliwia 
udostępnienie / zapisanie, danych z treningu na wybranym przez nas tle / zdjęciu. Dane na nim mogą być prezentowane jako tekst, z 
naniesionym trackiem przebytej trasy, z danymi liczbowymi oraz charakterystyką profilu wysokości. Po wykonaniu takiej grafiki, 
klikając dalej powracamy do znajomej karty umożliwiającej udostępnienie lub jej zapisanie w portalach: WeChat, Moment, Facebook, 
oraz jako zapisz zdjęcie.

• Eksport danych – karta ta otwiera przed nami możliwość zapisania danych z treningu w pięciu typach formatów: fit / tcx / gpx / kml / 
csv

• Dodaj do moje trasy – wykorzystanie tej opcji umożliwia zapisanie danej trasy GPS w bibliotece tras aplikacji. Trasę taką można 
również wyeksportować do zegarka.
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Dane zapisane w aplikacji COROS można udostępniać w kilku rodzajach formatów, graficznym, gdzie możemy dokonać wyboru tła jakie ma być wyświetlone w gotowej grafice (patrz na dole druga
grafika od lewej), oraz sposób prezentacji danych. Prócz tego możemy zdecydować się na eksport danych zapisanych w pliku z rozszerzeniem: fit, tcx, gpx, kml.

karta III

Kolejna główna karta aplikacji (trzecia od lewej strony ekranu) w większości dotyczy kolejnej producenckiej
platformy  web  –  COROS  EvoLab.  Podobnie  jak  COROS  Training  Hub wymaga  ona  rejestracji.  Po
zarejestrowaniu  umożliwia  ona  precyzyjniejszą  ocenę  naszych  wyników,  oraz  otrzymywanie  zwrotnie
spersonalizowanych informacji na temat naszej formy, oraz wskazówek jak ewentualnie należy ją poprawić.
Platforma ta niestety (jak i pomoc kontekstowa) jest dostępna wyłącznie w języku angielskim. Możliwe też jest

współdzielenie wyników w ramach grup, przynajmniej teoretycznie… w praktyce z poziomu aplikacji podczas

próby przejścia do strony portalu pojawia się komunikat o jej niedostępności. 
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Karta ta umożliwia również jednak personalizację wielu zaawansowanych funkcji treningowych jak:

• Prognostyk wyniku
• Treningi – to właśnie tu pojawią się utworzone przez nas treningi, była o tym mowa podczas omawiania problematycznych pomiarów

w trybie „siła” – w teorii to właśnie po ich wyeksportowaniu do zegarka powinien być możliwy dokładniejszy, spersonalizowany trening
• Plany treningowe – utworzony w aplikacji internetowej COROS Training Hub kalendarz z treningami
• Biblioteka tras – wspomniana wcześniej biblioteka z przebytymi trasami które możemy wgrać do zegarka
• Mapa mięśni – graficzna mapa mięśni umożliwiające tworzenie spersonalizowanych treningów
• Rekordy – karta zawierające podsumowanie naszych rekordów sportowych, nagradzanych… jednym z 19 dostępnych medali. Te

ostatnie  prezentowane  są  w  postaci  grafiki  na  dole  ekranu,  po  kliknięciu  jego  wizerunku  zostaniemy  przeniesieni  do  karty  z
wszystkimi medalami, wraz z opisami ich typu, mamy do wyboru grupy i typy:
◦ udane debiuty (10):

▪ pierwsze 10 km biegu
▪ pierwsze 21 km biegu
▪ pierwsze 42 km biegu
▪ pierwszy przepłynięty 1 km
▪ pierwsze przepłynięte 3 km
▪ pierwsze przepłynięte 5 km
▪ pierwsze 50 km jazdy (na rowerze)
▪ pierwsze 100 km jazdy (na rowerze)
▪ pierwsze 200 km jazdy (na rowerze)
▪ olimpijski triathlon

◦ Całkowity przebieg (9):
▪ całkowity dystans biegu osiągnął 100 km
▪ całkowity dystans biegu osiągnął 300 km
▪ całkowity dystans biegu osiągnął 1000 km
▪ całkowity przepłynięty dystans osiągnął 50 km
▪ całkowity przepłynięty dystans osiągnął 200 km
▪ całkowity przepłynięty dystans osiągnął 500 km
▪ całkowity dystans jazdy osiągnął 300 km
▪ całkowity dystans jazdy osiągnął 1000 km
▪ całkowity dystans jazdy osiągnął 5000 km
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Podczas instalacji aplikacji COROS na smartfonie musimy utworzyć konto, jego dane będą przypisane automatycznie do portalu COROS Training Hub umożliwiając nam po zakończeniu rejestracji
dostęp do portalu. Prezentowane są w nim dane wyeksportowane z zegarka APEX do aplikacji, a z tej na serwery portalu. Portal umożliwia komfortowe przeglądanie wszystkich zapisanych treningów i
parametrów podczas nich, jak i danych dziennych, wraz z tymi z monitoringu snu. Portal umożliwia również tworzenie grafiku treningu zapisywanego w kalendarzu – dane te są następnie eksportowane

do aplikacji, która może czuwać nad przypomnieniem nam o zaplanowanym na dziś treningu.

Na paradoks  zakrawa  fakt  że  aplikacja  przyznała  mi  medal  „pierwsze  10  km biegu”  gdy  jako  osoba  z

niedowładami nóg… biegać nie mogę. Jak pewnie jednak zauważyliście wśród powyższych medali brak opcji

marszowych, pomimo że tryb turystyka w zegarku jest, to właśnie kolejne miejsce gdzie widać że model ten

spolaryzowany jest przede wszystkim wokół określonej grupy sportów. 

Omawiana  karta  udostępnia  też  funkcję  wsparcia:  wsparcie  produktu,  submit  data  (wyślij  dane  –  kolejne
miejsce  które  nie  spolszczono),  oraz  dostęp  do  panelu  ustawień,  który  klikając  przechodzimy  do  karty  z
modyfikowalnymi  parametrami:  jednostki,  łączenie  konta,  aplikacje  innych  firm,  ustawienie  powiadomień.
Sekcja ta umożliwia również wybranie czy dane lokalizacyjne GPS mają być udostępniane zegarkowi.  Jeśli

zdecydowaliśmy się zaznaczyć tę opcję, należy jednak pamiętać ze zegarek będzie w pewnej części bazował

na czujnikach telefonu, co oznacza zwiększenie obciążenie jego baterii. Przedostatnią sekcją jest „O nas”,
której kliknięcie przenosi nas do kolejnej karty gdzie pojawiają się takie dane jak: wersja aplikacji  COROS,
kontrola dostępności nowszej jej wersji, polityka prywatności i warunki usługi. Ostatnią natomiast jest sekcja
„wyloguj”.
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Pomimo wszystkich zalet aplikacji COROS, podobnie jak i systemu zegarka APEX, pewne niedociągnięcia są w nich obecne. Dotyczą one przede wszystkim dość problematycznych możliwości
personalizacji treningu siłowego, błędnego zliczania powtórzeń w jego trakcie przez zegarek w przypadku ćwiczeń wykonywanych jednorącz. Innym nieco w moim przypadku zabawnym błędem jest fakt

że aplikacja COROS motywuje użytkownika do dalszych treningów przyznając jeden z dziesięciu medali w kategorii „Udane debiuty”. Nie wiedzieć czemu aplikacja zaliczyła mi 10 km z przebytych
dystansów jak bieg, odznaczając medalem „udany debiut – pierwsze 10 km biegu”, sytuacja jest tu o tyle kuriozalna że jako osoba z niedowładami nóg zasadniczo… nie biegam :) 

karta IV

Ostatnia z karty w dużej mierze dotyczy ustawień urządzenia, w tym parowania, oraz jego personalizacji. W
górnej  części  karty  znajdziemy  buton  „dodaj  nowe  urządzenie”,  natomiast  poniżej  to  z  którym aktualnie
sparowana jest aplikacja. Kolejna sekcja zawiera dziewięć ikon funkcyjnych, reprezentujących:

• Tarcza danych treningowych – po wejściu w ten tryb otwiera się kolejna karta zawierająca podpisane ikony wszystkich dostępnych 
trybów sportowych.  Klikając dany tryb, przechodzimy do karty personalizacji danych jakie i jak mają podczas jego zapisu być 
wyświetlane i rejestrowane z poziomu zegarka. Po dokonaniu wyboru klikamy zapisz, po czym aplikacja dokonuje synchronizacji z 
zegarkiem.

• Personalizacja – klikając na tą ikonę, zostaniemy przeniesieni do kolejnej karty zawierającej dwie sekcji – menu trybów sportowych i 
przybornik. W obu przypadkach mamy możliwość dokonania na kolejnych kartach wyboru jakie tryby i funkcje maja być widoczne na 
zegarku.

• Aktualizacja oprogramowania
• Mój treningach – już opisana sekcja, zawiera listę utworzonych przez nas spersonalizowanych treningów
• Mój plan treningowych – już opisana sekcja, zawierająca kalendarz importowany z  COROS Training Hub z listą zaplanowanych 

treningów na siatce kalendarza
• Moja Trasa – biblioteka tras które zostały wyeksportowane do pamięci zegarka, możemy tu zapisać 10 tras
• Ustawienie tarczy zegarka – efektowna funkcja personalizacji wyglądu tarczy. Wątek ten był już kilkukrotnie poruszany w tekście 

recenzji. Dotykając tej ikonki, przechodzimy do karty wyboru z 80 rodzajami głównej tarczy zegarka. Jak może pamiętacie w samym 
zegarku zapisanych może być ich pięć, w związku z czym jeśli chcemy wgrać do niego nową, a wyczerpaliśmy ten limit, wcześniej, 
również z poziomu tej karty, musimy skasować jedną z nich.

• Dane satelity GPS – funkcja odświeżająca dane lokalizacyjne satelitów GPS, eksportujące je do zegarka
• Powiadomienia – dotykając tej ikonki, przechodzimy do karty wyboru aplikacji z których powiadomienia mają być przesyłane na 

zegarek. Tu pewna uwaga, główna widoczna w karcie lista z niewiadomych powodów jest mocno ograniczona. Jeśli więc nie 
znaleźliśmy poszukiwanej, a obecnej w telefonie, należy dotknąć napisu „więcej” w górnym prawy rogu, wówczas w nowej karcie 
otwarta zostanie pełna lista aplikacji zainstalowanych w smartfonie.

Podsumowanie funkcjonalności aplikacji COROS może być tylko pozytywne. Aplikację cechuje bardzo udany,

ciemny design, z mocnymi skontrastowanymi akcentami, tudzież ikonami określającymi dane karty, tryby i

ich funkcję.  Cechuje ją też lekkość i nowoczesność. Jej  wpływ na ogniwo smartfona jest znikomy. Duże

brawa również za stabilność aplikacji i szybkość działania. Trudno przeczepić się również do zastosowanego
podziału na karty i sekcje, zachowano tu logiczność i przejrzystość, choć jak widzieliśmy w kilku miejscach
niektóre z funkcji zostały zdublowane, a niektóre nie do końca działały poprawnie jak strona wsparcia COROS

EvoLab. Co szalenie istotne aplikacja nie wymusza prawa do powiadomienia ponad innymi aplikacjami, jak ma
to miejsce w innych podobnych rozwiązaniach. Ważąc wszystkie zalety z niewielkimi niedociągnięciami, ocena
aplikacji musi być wysoka.
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COROS APEX – użytkowanie i uwagi końcowe…
Szczęśliwie,  zapewne ku uldze wielu,  dobrnęliśmy prawie do końca.  Na koniec trochę podsumowań,  oraz
moich uwag. Zacznę od komfortu codziennego użytkowania. Ten stał na wysokim poziomie. Lekka i trwała

obudowa sprawiała że zegarek noszony przez całą dobę był praktycznie nie odczuwalny. Stosunkowo niski
profil obudowy sprawiał że zegarek zręcznie wsuwał się pod każdy rękaw, a podczas pracy przy komputerze
nie przeszkadzał w pisaniu. Podobnie podczas snu nie odczuwałem żadnego dyskomfortu. Pewne zastrzeżenia
można tu mieć wyłącznie do wystającej  dość istotnie poza obrys dolnego dekielka wyspę z czujnikami.  Z
pewnością sprzyja to dokładności pomiaru, tudzież utrzymania kontaktu czujnika ze skórą, ale na pewno nie
sprzyja wygodzie. Ten rzeczywiście po nocy, gdy głowa spoczywała na ręce z zegarkiem potrafił mono się
odbić na skórze. 
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Zrównoważone klasyczne wzornictwo, połączone z wysokiej jakości, odpornymi na uszkodzenia mechaniczne materiami, oraz zespołem zaawansowanych czujników – to słowa określające najtrafniej
niezwykle trwały i funkcjonalny smartwatch marki COROS model APEX Premium Multisport Watch...

Na  duże  wyróżnienie  zasługują  materiały  z  jakich  wykonano  kopertę  smartwatcha.  Tworzywo  sztuczne

stanowiącej jej szkielet cechuje znakomita odporność na uderzenia, oraz niezła tolerancja na zarysowania.

Stop tytanu, na szczycie koperty, w postaci pierścienia okalającego ekran, jak można było się spodziewać

nie boi się mechanicznych starać. To co jednak urzekło mnie szczególnie, to częsta pięta Achillesowa tanich
smartwatchy  –  szkło  przykrywające  ekran.  W przypadku  smartwatcha COROS APEX Premium Multisport

Watch  zastosowano szafirowe szkło  mineralne  z  najwyższej  półki.  Raz jeszcze  przypomnę że  byłem już
kolejną  testująca  go  osobą,  użytkowałem  go  w  domu,  podczas  treningów  siłowych  i  wytrzymałościowo-
aerobowych, podróży, jak i na górskich, oraz podmiejskich szlakach. Po całym tym czasie, różnych osobach go
dręczących, szkiełko nadal pozbawione jest jakichkolwiek zarysowań. Doceniam również przemyślane detale,
jak system szybkiego montażu paska  Quick Release.  Gorzej  natomiast  wypada sam pasek,  który po kilku
dniach użytkowania spowodował powstanie odparzenia, choć może to akurat wynikać z moich indywidualnych
cech.

Pomimo że w modelu zastosowano dobrej jakości sylikonowy pasek, wyposażony w system szybkiego montażu – Quick Release, o dziwo po dłuższym ciągłym noszeniu spowodował on u mnie lekkie
odparzenie. Innym problem jest budowa wyspy z optycznym czujnikiem tętna w dolnej części korpusu smartwatcha, wystaje ona na tyle poza jego obrys że dość łatwo można odcisnąć się na skórze,

rozwiązanie takie jednak sprzyja poprawie kontaktu pomiędzy czujnikiem a skórą, co przekłada się na precyzyjniejsze wyniki pomiarów, warto jednak o tym pamiętać aby unikać spania na ręce z
założonym zegarkiem. 

Nie  można  nic  również  zarzucić  wyglądowi  modelu.  Projektanci  postawili  tu  na  sprawdzone,  zgodne  z

topowymi  trendami,  rozwiązania.  Klasyczna  okrągła  koperta  bez  fajerwerków,  zrównoważone,  ciemne

zestawienie kolorystyczne, sprawia że model APEX będzie się prezentował na ręce równie dobrze na górskiej

wyrypie,  podczas  morderczego  maratonu,  jak  i  w  towarzystwie  garnituru. Chyba  o  to  właśnie  zresztą
chodziło, choć w moim odczuciu ceną za to jest zbytnia przeciętność, oraz brak indywidualizmu.  Wszystko

więc zależy od tego jak na sprawę spojrzeć, czy ma to być nasz jedyny zegarek na każdą okazję, czy też

model dedykowany wyłącznie do aktywności fizycznej.
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Klasyczna okrągła koperta, zrównoważone, ciemne zestawienie kolorystyczne, sprawia że model APEX będzie się prezentował na ręce równie dobrze na górskiej wyrypie, podczas morderczego
maratonu, jak i w towarzystwie garnituru. Do ogromnych zalet modelu należy zaliczyć wysokiej klasy mineralne szkło szafirowe przykrywające ekran Memory LCD, zapewnia ono mu ochronę na

najwyższym poziomie.

Największym  asem,  w  arsenale  wielu  zalet,  smartwatcha  COROS  APEX  jest  jego  znakomite
zoptymalizowanie pod kątem zarządzania energią. Przy akumulatorze litowo-jonowym o pojemności 320 mAh

model  bez  większych  problemów  w  cyklu  mieszanym,  w  tym  z  kilkoma  zapisanymi  wielogodzinnymi

treningami,  poradzi  sobie  przez  kilkanaście dni.  Jeśli  damy mu mocno popalić,  zapis  w trybie programu
treningowego, dajmy na to turystyki pieszej zostanie podtrzymany aż do 35 godzin (omawiany wariant męski),
co  jest  naprawdę  znakomitym  rezultatem,  zważywszy  na  ilość  zapisywanych  danych  i  zaangażowanych
czujników. Jeśli już ten moment nastanie i skończy się w naszym APEX-ie energia doładowanie jej również nie

będzie  stanowiło  większego problemu,  cały  proces  zamknie  się  w czasie  poniżej  dwóch godzin.  Dzięki
zastosowaniu producenckiego trój-pinowego gniazda ładowania, utrzymującego mocno kabel w slocie wtyczki,
bez ryzyka przypadkowego wypięcia można go również podczas marszu, czy podróży, doładować z power-
banku. 
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Smartwatch COROS APEX posiada bardzo duże możliwości personalizacji, część z nich odbywa się jednak z poziomu aplikacji COROS, lub portalu COROS Training Hub (w przypadku tworzenia
kalendarza z treningami). Smartwatch APEX umożliwia zapisanie do pięciu typów tarczy głównej bezpośrednio w jego pamięci, jednak z poziomu aplikacji uzyskujemy możliwość wyboru spośród

kilkudziesięciu typów tarcz. Po dokonaniu wyboru nowego motywu, przesyłamy go wprost do zegarka, jeśli jednak mamy już w nim zapisane pięć z pięciu dostępnych, wcześniej musimy – również z
poziomu aplikacji – usunąć jeden z nich. Warto tu podkreślić że wszystkie dostępne i okresowo wzbogacane o nowe wzory motywy są w pełni darmowe.

Na pewno nie można tu pominąć świetnego zespołu czujników obecnych na jego pokładzie, w tym szybkiego

modułu  GPS,  optycznego  czujnika  tętna,  wysokościomierza  barometrycznego,  żyroskopu,  kompasu,

akcelerometru, oraz termometru. Z tych wszystkich zastrzeżenia można mieć tylko do termometru, którego
czujnik ulokowany nisko na krawędzi koperty, tuż przy osi paska, mierzy tak naprawdę temperaturę powietrza
nad skórą (lub w rękawie), a nie rzeczywistej temperatury otoczenia.  Wyróżnić tu na pewno również trzeba

ogólną  szybkość  działania,  brak  jakichkolwiek  zadyszek  interfejsu  systemu,  oraz  jego  przemyślaną,

przejrzystą strukturę. 

Smartwatch COROS APEX jest wysoce wyspecjalizowanym urządzeniem, mocno skoncentrowanym na aktywności sportowej, umożliwiając zapis wielu kluczowych parametrów pracy naszego
organizmu, stając się wręcz naszym osobistym trenerem. Wadą tak wysokiej specjalizacji jest jednak mniejsza elastyczność w trybach stricte siłowych, brak tez „mniej sportowych” trybów jak spacer, czy
Nordic Walking. Zegarek towarzyszył mi nie tylko na szlaku górskim, czy podczas codziennej aktywności, ale właśnie podczas domowych treningów siłowych i kardio, dane jaki w tym czasie zapisał były

w wielu przypadkach sporym dla mnie zaskoczeniem, wskazując miejsca nad którymi warto popracować.

Jakie więc mam najważniejsze zastrzeżenia? Cóż… już pewnie wiecie co powiem – ekran. To co jest ważną
zaletą  modelu  w  kontekście  wydajności  energetycznej,  jest  w  mojej  opinii  równocześnie  jego  najmniej
efektowną  stroną.  W  smartwatchu  zastosowano  ekran  typu  Memory  LCD,  który  jak  już  wiecie,  jest

połączeniem cech ekranu ePapierowego z LCD. Ekran taki odznacza się ponadprzeciętnym niskim poborem
energii,  ceną  jednak  za  to  jest  bardzo  wąska  gama  wyświetlanych  barw  których  COROS  APEX  może

wygenerować zaledwie… 64. Z pewnością sprawy nie poprawia tu również fakt że przy wielkości 1,2 cala

zastosowano  ekran  o  rozdzielczości  wynoszącej  zaledwie  240  x  240  px.  Jego  jasność,  szczególnie  w

słabszym świetle jest żenująco niska. Obecne w nim podświetlenie jest słabe, a co gorsza bez możliwości

podbicia. Jedyne kiedy ten typ ekranu wygrywa to mocne słońce, wówczas w istocie jest o wiele lepiej czytelny
niż  typowe  ekrany  smartwatchy.  Do  jego  zalet  na  pewno  można  też  zaliczyć  fakt  że  działa  on  w

przeciwieństwie do klasycznych rozwiązań cały czas. Jednak już sam wygląd przedstawianych informacji,

ogólny kontrast, rozdzielczość, są po prostu słabe, szczególnie w relacji do niemałej ceny urządzenia. 
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Podczas górskiego wypadu smartwatch COROS APEX potwierdził świetne zarządzenia energią, po siedmiu godzinach ciągłego zapisu GPS, oraz mnóstwa innych danych, zużył on zaledwie 20% mocy
ogniwa, na wyróżnienie zasługują tu również szybkość i płynność działania, zarówno układu zapisującego trasę GPS, ale i optycznego czujnika tętna, barometru, jak i tego odpowiedzialnego za łączność

poprzez bluetooth ze smartfonem. 

Warto tu też wspomnieć o innym aspekcie użytkowym, znakomicie dopracowanej i łatwej w obsłudze w dużej
mierze spolszczonej, aplikacji na smartfony, oraz wersji internetowej gdzie otrzymujemy dostęp do wszystkich
zapisanych danych. Również parowanie smartwatcha ze smartfonem nie nastręcza żadnych trudności, a samo
połączenie  jest  stabilne,  bez  tendencji  do  zrywania.  Działanie  aplikacji  nie  ma też  większego  wpływu na
ogniwo telefonu.
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Beskid Mały 04.04.2022 – wspólne z COROS APEX wędrówki, tu na górze Przełęcz Przegibek, dalej zejście z Magurki Wilkowickiej w kierunku Łysek Przełęczy na dolne...
W trybie zapisu TURYSTYKA smartwatch dostarczył wiele cennych danych, mierząc wysokość, stopień nachylenia stoku, puls, prędkość średnią, jak i odcinkową, na pewno do zalet należy tez zaliczyć

bardzo niską wagę modelu APEX, oraz niski profil koperty, co przekłada się na wysoki komfort użytkowy bez względu na czas przez jaki zegarek jest noszony.

Pozostaje już chyba tylko odpowiedzieć na jedno pytanie – czy sam wybrałbym tan model jako jedyny swój
zegarek? Odpowiedź może zacznę od oceny wyglądu.  Z pewnością obecne w smartwatchu zrównoważone
wzornictwo może się podobać, sam jednak zdecydowanie wolę kiedy zegarek ma swój charakter, czuć go na
ręku, a całość sprawia wrażenie bardziej pancernego. Model  APEX jest tez dla mnie zdecydowanie za mało
multimedialny, brak mu tak banalnych funkcji jak zdalna obsługa migawki aparatu smartfona, czy sterowania
systemowym odtwarzaczem muzyki. Jest też dla mnie nieco zbyt wyspecjalizowany i spolaryzowany wokół
stricte działalności sportowej. Brak mu wszechstronności i plastyki, brak mniej zaawansowanych trybów jak:
spacer,  czy  nordic-walking.  Nie  do  końca  też  jestem przekonany  do  metodologii  zapisu  danych  w trybie
treningu siłowego, czy kardio, tu cieniem kładzie się brak koniecznej dla takich treningów personalizacji, a ta
obecna jest dalece niedoskonała.

Świetne wykonanie, z wysokiej klasy materiałów, trwałość, znakomicie zoptymalizowane wydajne ogniwo, oraz zaawansowane czujniki, czynią ze smartwatcha marki COROS model  APEX Premium
Multisport Watch bardzo udane urządzenie, mogące śmiało stawać w szranki z modelami innych znanych marek...

Reasumują z pewnością COROS APEX nie byłby modelem który mógłby stać się moim jedynym zegarkiem.

Wynika to  jednak z moich indywidualnych gustów, potrzeb i  oczekiwań,  nie  może natomiast  rzutować na
ogólną  ocenę  modelu.  Ta  jest  nader  pozytywna.  Jeśli  poszukujecie  odpornego,  lekkiego  i  wydajnego
smartwatcha, który stanie się waszym towarzyszem podczas treningów, szczególnie w takich dyscyplinach jak
biegi, rowery, narciarstwo i pływanie ten właśnie smartwatch może się okazać znakomitym wyborem.  Jego

świetne cechy użytkowe, połączone z duża ilością zapisywanych danych, czynią bowiem z niego godnego
rywala dla urządzeń najbardziej utytułowanych marek.
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smartwatch COROS APEX Premium Multisport Watch 46 mm

zalety:
• wzorowe zoptymalizowanie pod kątem zużycia energii
• długi czas pracy akumulatora zarówno w trybie zegarka, jak i mieszanym
• długi czas ciągłego zapisu GPS osiągający do 35 godzinach
• szybkie ładowanie (około dwóch godzin)
• staranne wykonanie / znakomite spasowanie elementów
• wykorzystanie zaawansowanych materiałów w obudowie zapewniających znakomitą odporność na uszkodzenia 

mechaniczne
• szybka ekranu wykonana z mineralnego szkła szafirowego
• stabilne trój-pinowe gniazdo ładowania umożliwiające doładowanie urządzenia podczas marszu
• bardzo niska waga, niski profil koperty, ogólnie wysoki komfort użytkowy
• pasek wykonany z sylikonu, wyposażony w system szybkiego montażu / demontażu Quick Release
• duża liczba rozbudowanych trybów sportowych
• łatwy w nawigacji, w większości poprawnie spolszczony interfejs zegarka
• duża liczba zaawansowanych czujników, w tym: GPS, optyczny czujnika tętna, wysokościomierz barometryczny, 

żyroskop, kompas, akcelerometr, termometr
• precyzyjne wyniki pomiarów z czujników / z wyłączeniem termometru
• pomiar odcinkowy, średni i całkowity
• stabilna łączność bluetooth zarówno na otwartej przestrzeni jak i w pomieszczeniach
• dokładny pomiar tętna +/- 3 do 5% względem medycznego ciśnieniomierza naramiennego
• niskie obciążenie ogniwa smartfona
• intensywne, dobrze wyczuwalne wibracje powiadomień
• dwuletni okres gwarancji producenta

wady:
• ekran Memory LCD o niskiej rozdzielczości, bardzo małej gamie wyświetlanych kolorów, oraz słabym 

niemodyfikowalnym podświetleniu
• brak polskiej instrukcji obsługi
• brak możliwości rozbudowanych opcji personalizacji treningów stacjonarnych, szczególnie siłowych
• brak trybów mniej wyspecjalizowanych, jak: spacer, czy nordic-walking
• brak funkcji multimedialnych
• brak informacji o zastosowanych podzespołach, oraz dostępnej pamięci ROM / RAM
• ulokowanie wylotu czujnika temperatury sprawia że daje on fałszywe odczyty
• w trybie siłowym, podczas zapisu treningu, gdy trenowana musi być jednocześnie jeden mięsień / lub ich grupa, 

zegarek zalicza wyłącznie powtórzenia dla ręki na której się znajduje
• brak opcji wgrywania map
• brak opcji „znajdź urządzenie”
• brak pomiaru ciśnienia krwi
• śliski pasek utrudniający pewny chwyt
• wystająca wyspa z czujnikami na spodzie korpusu zegarka
• wysokie wyspecjalizowanie urządzenia mocno zawężające docelową grupę użytkowników
• brak zaślepki portu ładowania w komplecie

aplikacja COROS

zalety:
• szybka i bezproblemowa instalacja, oraz parowanie z smartwatchem
• dopracowany, estetyczny i prosty w nawigacji w większości spolszczony interfejs
• mnogość trybów pracy, personalizacji, oraz możliwości analizy zapisanych danych z treningu
• w trybach terenowych, zapis trasy przedstawiany na mapach Google z dostępem do warstwy widoku 3D
• eksport danych z treningu, oraz ogólnej pracy organizmu do portalu Coros Training Hub umożliwiający łatwe 

zarządzanie wynikami treningów i planowanie kolejnych
• możliwy eksport danych w postaci graficznej, jak i plików w formacie fit. / tcx. / gpx. / kml. / csv.  
• rozbudowane graficzne i tekstowe przedstawienie wyników
• znikomy wpływ na ogniwo smartfona
• brak żądania o działanie w tle ponad innymi aplikacjami

wady:
• brak opcji zdalnego uruchomienia pomiaru tętna
• brak opcji zapisu / modyfikowania planu treningowe z poziomu aplikacji (możliwe tylko na stronie internetowej)
• nie do końca działająca, oraz nieintuicyjna funkcja personalizacji treningów
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handlową, nie powstała na zamówienie firm trzecich, nie jest też przez takowe sponsorowana, ani nie namawia do zakupu danego, omawianego sprzętu, lub książki.



opracowana powiązane / podobne w dziale SPRZĘT:
• smartwatch Zeblaze Vibe 3 GPS  
• smartwatch   DT NO.1 F3 Sport  
• smartfon OPPO OPPO Reno 5 5G  

przydatne linki: 
• strona marki COROS / smartwatch Apex Premium Multisport Watch – https://www.coros.com/apex 
• strona marki COROS / smartwatch Apex Pro Premium Multisport Watch – https://www.coros.com/apex-pro 
• portal COROS Training Hub – https://t.coros.com/login 
• portal COROS EvoLab – https://www.coros.com/evolab 

do testów dostarczyła firma: 

www.ravenco.eu

autor serdecznie dziękuję za udostępnienie do testów smartwatcha
marki COROS model Apex Premium Multisport Watch

oficjalna strona marki:

www.coros.com

opracowanie i zdjęcia:
Sebastian Nikiel

12.05.2022

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: zyciepisanegorami@gmail.com

informacje prawne:

Wykorzystane cytaty, zdjęcie, grafiki, zrzuty ekranów aplikacji i stron internetowych, związane z omawianym produktem, zaprezentowano w niniejszym opracowaniu zgodnie z art. 29 ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, jako ograniczenie majątkowych praw autorskich na rzecz dozwolonego użytku, zgodnie z nowelizacją rzeczowej ustawy z 2015 roku, wyłącznie w celu prezentacji i

szerszego zobrazowania poruszanych tematów, pozostających w ścisłym związku z jego tematem.
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Prawa  autorskie –  można  wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem  i  zachowaniem  autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common 3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy akcesorium,
wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu. Recenzja nie jest ofertą
handlową, nie powstała na zamówienie firm trzecich, nie jest też przez takowe sponsorowana, ani nie namawia do zakupu danego, omawianego sprzętu, lub książki.


