
Instrukcja obsługi 

1. Ostrzeżenie 

 Zegarek należy ładować co najmniej 2 godziny przed pierwszym użyciem. 

Kod bezpieczeństwa 

Domyślny kod to 1122. Ten kod uniemożliwia innym osobom korzystanie z zegarka bez Twojej zgody. 

Zmienić domyślny kod, aby zabezpieczyć swoje dane osobowe. 

2. Informacje o produkcie 

2.1. Więcej informacji 

Przycisk włączenia / wyłączenia: nacisnąć i przytrzymać aby włączyć / wyłączyć zegarek; nacisnąć 
krótko aby powrócić to trybu czuwania lub powrócić do menu głównego. 

Wejście USB: ładowanie / transfer danych 

Ekran dotykowy: każda opcja w (Głównym) menu jest wyświetlana na ekranie. 

2.2. Podstawowa instrukcja użytkowania 

Możliwe jest przejście do następnej strony, przesuwając palec po ekranie w lewo, a następnie 
powracając do poprzedniej strony, przesuwając w prawo. Jeśli przesunięcie palca będzie za małe lub 
za krótkie, będzie to postrzegane jako kliknięcie / potwierdzenie. 

2.3. Czas (obraz jest symboliczny) 

 

Ustawienie czasu 

Tryb 1: Włączyć zegarek, a następnie wyszukać ustawienia czasu; możliwe jest ustawienie innej opcji 

wyświetlenia, wedle życzenia. 

Tryb 2: Włączyć zegarek, menu główne: settings-phone settings-standby menu display-wallpaper 

display (ustawienia-ustawienia telefonu-wyświetlanie menu trybu czuwania-wyświetlanie tapety). 

3. Instrukcja szybkiego uruchomienia 

3.1. Pobieranie oprogramowanie do synchronizacji 

Zeskanować kod QR i pobrać aplikację kompatybilną z telefonem z Androidem. Ta aplikacja jest 

przeznaczona tylko do synchronizacji zegarka i telefonu.  



Jeśli aplikacja została już pobrana, prosimy o sprawdzenie wersji aplikacji, i użycie najnowszej, aby 

skorzystać ze wszystkich funkcji zegarka. 

Prosimy o zaktualizowanie aplikacji, gdy tylko będą dostępne aktualizacje. 

3.2. Instalacja i użycie oprogramowania synchronizującego 

Konfiguracja aplikacji na Androida: 

Prosimy o zainstalowanie aplikacji Android na swoim smartfonie. 

Ustawienia (Settings) - Dostępność (Accessibility) i włączyć ostrzeżenia BT (BT alerts) -> 

Powiadomienie BT (BT Notification) (jeśli telefon wyświetla ostrzeżenie, zaakceptować je), aplikacja 

działa w tle i automatycznie się synchronizuje: 

 

Nacisnąć powiadomienia Bluetooth, wybrać osobiste (Personal) lub systemowe (System) aplikacje w 
aplikacjach powiadomień. Obejmuje to SMS, połączenia przychodzące i wyszukiwanie zegarka. 

Ostrzeżenie: nie wyłączać powiadomień Bluetooth, ponieważ zegarek i telefon nie będą 
synchronizowane. 

3.3. Łączność Bluetooth i synchronizacja 

3.3.1. Poprzez telefon 

Przejść do Ustawień (Settings), włączyć Bluetooth i Wyszukiwanie urządzeń (Search for devices), a 
gdy zegarek zostanie znaleziony, połączyć się. Po potwierdzeniu połączenia w telefonie urządzenia 
będą połączone. 

Potwierdzić, jeśli książka telefoniczna ma zostać zsynchronizowana. Ponadto, jeśli powiadomienia 
mają nie być wyświetlane, wybrać opcję nie przypominania. 

Ostrzeżenie: 

Synchronizacja trwa od 2 do 5 minut; urządzenie ostrzeże Cię o tym. 

3.3.2. Poprzez zegarek 

Przejść do dialera BT na zegarku i wybrać „Wyszukaj urządzenia” (Search for devices), aby znaleźć 
swój telefon. Postępować zgodnie z pozostałą częścią procedury opisanej w pkt 3.3.1. 

3.4. Podstawowe funkcje 

3.4.1. Wiadomości 



Prosimy o zsynchronizowanie telefonu z zegarkiem aby odbierać wiadomości. 

3.4.2. Bluetooth 

Włączyć lub wyłączyć. 

3.4.3. Rejestr połączeń 

Przy łączeniu się z telefonem przez Bluetooth, możliwe jest  monitorowanie rejestru połączeń. 
Wyświetlane są wszystkie połączenia przychodzące, wychodzące i nieodebrane. Jeśli wybrane 
zostanie określone połączenie, możliwe jest sprawdzenie daty, godziny i numer telefonu, możliwe 
jest dzwonienie tylko z telefonu. 

3.4.4. Dialer BT 

Urządzenia smart łączą się z zegarkiem. 

3.4.5. Zdalne przypomnienia 

Jeśli otrzymasz wiadomość tekstową lub wiadomość z aplikacji, zostaniesz o tym powiadomiony w 
zegarku. 

3.4.6. Zdalne kamery 

Za pomocą zegarka można także sterować kamerą telefonu. 

3.4.7. Funkcja Anti-lost 

Możliwe jest użycie zegarka, aby znaleźć telefon lub odwrotnie. 

3.4.8. Ustawienia 

Ostrzeżenie: możliwe jest ustawienie motywu zegarka i wyświetlenie go w ustawieniach telefonu 
(kod zabezpieczenia to 1122). 

3.4.9. Krokomierz 

To świetny dodatek, który informuje o tym, jak dużo się poruszasz. Pokazuje liczbę kroków, odległość, 
prędkość itp. Możliwe jest, aby krokomierz działał w tle, wystarczy powrócić do menu głównego, 
naciskając przycisk Wł. / Wył. 

3.4.10. Pomiar jakości snu 

Pokazuje jakość snu w porównaniu ze zmierzonymi fazami snu. 

3.4.11. Przypomnienie o siedzeniu 

Możliwe jest ustawienie czasu, po którym zegarek przypomni, że nadszedł czas, aby się poruszyć, na 
przykład po 1 godzinie odpoczynku. 

3.4.12. Aktualizacje 

Prosimy o skontaktowanie się z producentem, który prześle linki do zaktualizowania zegarka. 



3.4.13. Alarm 

3.4.14. Kalendarz 

3.4.15. Kalkulator 

3.4.16. Profile 

3.4.17. Menedżer plików 

3.4.18. Odtwarzacz muzyki 

Możliwe jest odtwarzanie muzyki z telefonu, jeśli połączenie wykonane będzie poprzez Bluetooth. 

3.4.19. Aparat fotograficzny 

3.4.20. Zdjęcia 

3.4.21. Rejestrator 

3.4.22. QQ: potrzebna jest karta SIM z dostępem do Internetu. 

3.4.23. Przeglądarka 

Aby korzystać z Internetu, należy włożyć kartę SIM. 

4. Ostrzeżenia 

Wybrać żądany motyw: Menu główne, ustawienia motywu. 

4.1. Baterię należy ładować przez 1 – 2 godziny. 

4.2. Użyć dołączonego kabla do ładowania. 

4.3. Gdy zegarek i telefon są oddalone o więcej niż 10 metrów, połączenie Bluetooth zostaje 
utracone i aktywowana jest funkcja Anti-lost. Po ponownym połączeniu przez Bluetooth 
można znaleźć utracone urządzenie. 

4.4.  Jeśli Bluetooth wyłączy się, podłączyć go ponownie. Możliwe jest także włączenie 
synchronizacji książki telefonicznej, aby móc śledzić rejestr połączeń. 

4.5.  Podczas odtwarzania muzyki niektóre utwory pokażą tytuł, ale nie wszystkie. To normalne. 

5. Częste problemy 

Spróbować rozwiązać problem za pomocą tych instrukcji, jeśli nie, prosimy o skontaktowanie się ze 
sprzedawcą. 

5.1. Urządzenie nie włącza się 

Przytrzymanie przycisku Wł. / Wył. jest zbyt krótkie, nacisnąć i przytrzymać przez więcej niż 3 
sekundy. 



Jeśli bateria jest rozładowana, naładować ją. 

5.2. Automatyczne wyłączanie 

Bateria jest rozładowana, naładować urządzenie. 

5.3. Zbyt krótki czas czuwania 

Całkowicie naładować zegarek (przez co najmniej 2 godziny). 

Jeśli używana jest karta SIM i sygnał jest słaby, bateria szybciej się rozładuje. 

5.4. Ładowanie nie jest możliwe 

Żywotność baterii pogarsza się po pewnym czasie. 

Spróbować ładowania innym kablem do ładowania. 

Sprawdzić czy kabel pasuje dobrze w porcie USB. 

5.5. Połączenie przychodzące nie wyświetla nazwy dzwoniącego 

Książka telefoniczna nie została zsynchronizowana z zegarkiem. 

5.6. Słaba jakość dźwięku 

Zegarek i telefon są zbyt daleko od siebie, więc sygnał jest słaby. 

Zasięg w telefonie może również być słaby; wyszukać miejsca z lepszym zasięgiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


