
Przed rozpoczęciem użytkowania należy

uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.

Zaleca się używać tylko oryginalnej baterii,

ładowarki i akcesoriów, które znajdują się w

otrzymanym zestawie z urządzeniem.

Producent ani dystrybutor nie bierze

odpowiedzialności za użytkowanie

akcesoriów innych firm.

(Funkcje jakie są przedstawione w niniejszej

instrukcji mogą się trochę różnić między

modelami, gdyż instrukcja jest ogólnym

opisem smartwatchy, niektóre modele mogą

odbiegać od standardu).

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści

niniejszej instrukcji.

Smart Watch, kabel USB, Pasek. instrukcja

obsługi

Menu zegarka
1Interfejs wybierania

2. Spersonalizowane pokrętło 

3.Centrum powiadomień: W interfejsie

wybierania, przesuń ekran w prawo, do

Centrum powiadomień, możesz przeglądać

różne typy informacji na smartfonie.4.

podstawowe funkcje menu głównego,

1. Książka telefoniczna: Dotknij ikony książki

telefonicznej, aby wyświetlić. Wstaw kartę

SIM odpowiadającą książce telefonicznej

Lub dotknij ikony książki telefonicznej, aby

wyświetlić rekordy i zsynchronizować.

Uwaga Ta funkcja wymaga użycia zegarka i

smartfonów po związaniu

2. wybieranie: Dotknij ikony wybierania.Gdy

włożona została karta SlIM można

telefonować bezpośrednio lub gdy jest

połączenie audio Bluetooth może

wykonywać połączenia3. Zapisy połączeń:

Dotknij ikony rejestru połączeń, aby

wyświetlić synchronizację z zapisami

połączeń telefonicznych. 

Uwaga: Ta funkcja wymaga użycia zegarka i

smartfonów po związaniu. 

4. Informacje: Dotknij ikony informacji, aby

wyświetlić zsynchronizowaną nagraną

wiadomość telefoniczną. Ta funkcja wymaga

użycia zegarka i smartfonów po związaniu.

5. Uwaga: Dotknij ikony zdalnego

powiadomienia, telefon zainstalował

powiadomienie Bluetooth. Telefon może

realizować wszystkie rodzaje wiadomości

Push.

 6. Moduł wyszukiwania :Zgodnie z

założeniem otwartego Bluetooth, możesz

wyszukać inne urządzenia Bluetooth.

7 Alarm: Możesz ustawić godzinę alarmu i

dzwonki zgodnie z potrzebam

8. Kalendarz: Rok, miesiąc, data, tydzień itp. 

9 Muzyka Bluetooth :Zdalne sterowanie

mobilną muzyką. 
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DROGI KLIENCIE, DZIĘKUJEMY
 ZA ZAKUP NASZEGO PRODUKTU!

Zawartość opakowania

instytucja klawiszy:

włączanie / wyłączanie: wywołanie krótkiego

naciśnięcia to powrót do interfejsu gotowości

Klawisz wstecz /- kliknij, aby powrócić do

poprzedniego menu lub odłóż słuchawkę, gdy

klikasz klawisz głośności, Wyśiwtli się interfejs

volune

Potwierdź / odbierz klucz-rezerwowy interfejs

kliknij, aby wejść do menu głównego, klawisz

.confirm w menu głównym, klawisz odpowiedzi

7 Alarm: Możesz ustawić godzinę alarmu i

dzwonki zgodnie z potrzebam

8. Kalendarz: Rok, miesiąc, data, tydzień itp.

9 Muzyka Bluetooth :Zdalne sterowanie

mobilną muzyką.

10. Kamera zdalna :Dotknij ikony kamery,

możesz użyć zegarka do sterowania kamerą

telefonu komórkowego,  Pamiętaj, że telefon

musi być odblokowany. Dotknij ikony aparatu,

aby robić zdjęcia

11.Bluetooth: Dotknij ikony Bluetooth. możesz

aktywować i dezaktywować Bluetooth,

modyfikować nazwy Biuetooth

12 Menedżer plików: Dotknij ikony Menedżera

plików, aby obejrzeć odpowiednią

dokumentację

13 Krokomierz: Dotknij ikony, aby przejść do

krokomierza interfejsu ustawień, kliknij

Rozpocznij.

14. PSG: Data monitorowania snu nie

obsługuje synchronizacji

15. Przypomnij o siedzącym trybie: Dotknij

ikony osiadłego alarmu,

16. Kod QR: Dotknij ikony dwuwymiarowego

kodu.Przeglądarka QQ dla telefonów

komórkowych lub skanowanie kodu

dwuwymiarowego. Po podłączeniu Bluetooth

można synchronizować czas, książkę

telefoniczną, informacje.

17. stoper: Liczba sekund do zapisania wielu

punktów czasowych. Prosty, łatwy w użyciu.

18. kalkulator

19 Whatsapp

20. Tematy na Facebooku

21. Możesz ustawić różne kolory tła

22. można ustawić, czas, dźwięk (typ alarmu

połączenia przychodzącego, dzwonki i

głośność dzwonka oraz inne ustawienia),

(styl menu, jasność ekranu, czas

podświetlenia), działania (ustawienie funkcji

budzenia), ustawienia fabryczne ustawień

odtwarzania języka.



-Proszę nie nosić zegarka w kabinie

prysznicowej

-Proszę nie nosić zegarka w ocieplonym

basenie, saunie lub w innym środowisku o

wysokiej temperaturze/wilgotności

-Nie należy nosić zegarka w przypadku

mycia rąk lub twarzy, wykonywania prac

przy których używamy mydła lub

detergentu

-Po zanurzeniu w morzu należy umyć całą

sół lub brud z zegarka

pamięć RAM : 32MB +ROM : 32MB

pamięć wbudowana : 128 MB

ekran : 1.22 cala IPS LCD HD

rozdzielczość : 240*240 pixeli

materiał koperty : stal nierdzewna

materiał paska/brans. : tworzywo sztuczne

wysokość koperty (mm) : 53

szerokość koperty (mm) : 44

WAŻNE INFORMACJE
1.Ochrona:

-czyść zegarek miękką szmatką, aby

utrzymać zegarek i opaskę w czystości.

(używaj czystej wody lub wody morskiej)

-upewnij się, że soczewka tętna na zegarku

jest blisko skóry

-temperatura skóry na nadgarstku jest zbyt

niska z powodu pogody, co wpłynie na

kontrolę bicia serca.

2.Uwagi dotyczące wodoodporności

(nawet jeżeli jest to zegarek wodoodporny):

 należy zwrócić uwagę na następujące

metody ponieważ osłabiają one

wodoszczelność.

PARAMETRY

Niestosowanie się do poniższych wytycznych

może skrócić żywotność baterii urządzenia lub

spowodować uszkodzenie sprzętu, pożar,

oparzenia chemiczne, wycieku elektrolitu lub

obrażeń ciała.

-nie zależy narażać urządzenia na źródła ciepła

lub miejsca o wysokiej temperaturze.

-proszę nie używać w ekstremalnym

środowisku

-Skonsultuj się z lokalnym działem utylizacji

odpadów zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

BATERIA (OSTRZEŻENIE)

GWARANCJA
Serwis gwarancyjny:

1. Przy normalnym użytkowaniu produktów,

jeżeli produkt nie jest wadliwy przez ingerencję

inną niż ludzkie, od daty zakupu konsumenci

korzystają z bezpłatnej usługi gwarancyjnej,

12 miesięcy. 

2. Jedna z następujących okoliczności, kiedy

konsumenci nie mogą korzystać z praw i

interesów gwarancyjnych:

A. samodzielne szkody

B. ponad okres gwarancji

C. nie zgodnie z instrukcjami użytkowania,

konserwacji i uszkodzenia produktu

D. bez zezwolenia na demontaż, naprawę

produktów, zanurzenie w wodzie,

grubość koperty (mm) : 13

obwód paska/brans. (mm) : 250

szerokość paska/brans. ( mm) : 20

ekran dotykowy

miejsce na karte SIM ( działa również

niezależnie)

transfer danych : GPRS

bateria 380mAH ( litowo-jonowa )

bluetooth
2. Zegarek wyłącza się automatycznie Bateria

jest rozładowana, podłącz ładowarkę 

3. Zastosowania mobilne: Bateria nie jest w

pełni naładowana, upewnij się, że czas

ładowania jest wystarczający (minimum 2

pełne godziny). Zegarek korzysta z karty SIM,

ale sygnał lokalizacji jest słaby, co powoduje

zużycie baterii zegarka. 

4. Urządzenie nie ładuje się: .Użytkowanie

baterii kilka la zmniejszejsza wydajności baterii.

Jeśli ładowarka działa prawidłowo, możesz

spróbować wymienić ją na nową

 5. Nie wyświetla nazwy dzwoniącego, gdy

odbierzesz połączenie. Gdy połączenie

Bluetooth, nie wykrywa nazywa sprawdź

synchronizację konaktów czy na pewno

nastąpiła, jeśli nie synchronizuj zegarek jeszcze

raz 

 6. Jakość dźwięku połączenia nie jest zbyt

dobra Ponieważ zegarek z inteligentnym

telefonem jest za daleko: Czasami sygnały

Bluetooth są słabe, ponieważ sygnał na żywo z

zegarka nie jest dobry. Spróbuj w innym

miejscu. 

Wskazówka: Bateria tego produktu nie podlega

naprawie

23. albumy: TF włożone do telefonu, możesz

przechowywać zdjęcia.

6.powszechne rozwiązywanie problemów

1. Nie może się uruchomić: Naciśnij krótko

przycisk zasilania, Bateria jest rozładowana,

podłącz ładowarkę 

Aplikacja
1.Możliwość instalacji

Pobierz na telefon aplikację United Power

Bluetooth Notification lub Włącz Smart Watch i

znajdź menu QR.

Używając smartfona (Andriod OS4.0 lub

nowszego) lub iPhone'a zeskanuj wbudowany

kod QR swojego zegarka za pomocą skanera

kodów.  Telefon automatycznie wchodzi na

stronę pobierania aplikacji. Następnie zainstaluj

oprogramowanie w telefonie komórkowym

2.Możliwość instalacji

Android. 1. Długo Naciśnij przycisk zasilania,

aby włączyć zegarek, Przesuń w dół ekranu,

aby przejść do sektora skrótów 

 dotknij ikony, aby otworzyć Bluetooth 

2. Po raz pierwszy telefon podłącz  do zegarka

według ustawianie kroków jako

Ustawienia-Bluetooth-Włącz wyszukiwanie

Bluetooth”, znajdź zegarek, kliknij go, aby

sparować. Zawsze wybieraj „Tak” lub „OK”, aby

uzyskać wskazówki informacyjne podczas

parowania. 

3. Po stronie telefonu komórkowego otwórz

powiadomienie Bluetooth, wybierz

synchronizację, którą musisz ustawić

pojedynczo:Kliknij Ustawienia synchronizacji.

Możesz ustawić tekst zgodnie z żądanymi

ustawieniami, kontaktami, historią, kalendarzem i

innymi informacjami za pomocą ,,synchronizacja

telefonu,,, 

 Wskazówki: Z powodu różnych  ustawień

telefonu, pierwszy podłączenie może skończyć

się niepowodzeniem. W takim przypadku wyłącz

w telefonie komórkowy Bluetooth lub uruchom

ponownie zegarek 


