
Smart Watch 

lnstrukcia 

1. Szczeg6ly dotyczcice produktu

Zegarek powinien ladowac si(l co najmniej 2 godziny przed uzyciem.

Kod bezpieczenstwa

Oryginalny kod to 1122, ten kod maze uniemozliwic oglqdanie, wykorzystanie przez innych bez Twojej zgod zawartych danych.

Prosz(l zmienic oryginalny kod, aby zabezpieczyc swoje dane.

2. Funkcje

- Przycisk zasilania: wlqczanie / wylqczanie zasilania, budzenie / wylqczanie ekranu; Powr6t do strony gl6wnej menu

- Port USB: ladowanie / przesyl danych;

- Ekran dotykowy: kazda funkcja (menu gl6wne) zostanie wyswietlona i wyswietlona na pojemnosciowym ekranie dotykowym.

- Mozesz przejsc do nast(lpnej strony, przesuwajqc ekran po lewej stronie i powr6cic do ostatniej strony przesuwajqc ekran w prawo.

3. Zmiana j �zyka

- Wchodzimy w ustawienia oznaczone ikonq:

- U stawienia/ Phone Settings

- Z menu wyboru wybieramy : )(lzyk/Language

- Wybieramy pasujqcy nam jezyk wyswietlania

- Potwierdzamy wyb6r j(lzyka

4. Pobierz oprogramowanie Syne

- Zeskanuj QR kod pobierz aplikacje odpowiedniq do wersji

swojego Androida. Ta aplikacja sluzy tylko do synchronizacji

mi(ldzy zegarkiem i telefonem. Upewnij si(l, ze pobrana

zostala najnowsza wersja oprogramowania by zapewnic

prawidlowe funkcjonowanie wszystkich funkcji.

Zainstaluj aplikacj(l na Androida na swoim smartfonie.

Mozesz zapisac go w pami(lci telefonu lub zainstalowac za pomocq asystenta synchronizacji.

5. Parowanie urzcidzefi.

Wejdz w Ustawienia telefonu - wlqcz Bluetooth - wyszukiwanie urzqdzen, po znalezieniu GVOB polacz urzqdzenia.

6. Zmiana wyswietlania zegara

- Nacisnij przycisk zasilania dwukrotnie, po pojawieniu si(l ekranu zegara dotknij tarcz(l wyswietlacza by zmienic rodzaj zegara .

7. Rozwicizywanie najcz�stszych problem6w

Prosz(l zapoznac si(l z ponizszq kluczowq funkcjq w przypadku jakichkolwiek problem6w z zegarkiem, jezeli problem jest nadal

nierozwiqzany, prosimy o kontakt z naszym dealerem lub wyznaczonym serwisem.

* Nie mozna wlciczyc Czas nacisni(lcia przycisku zasilania zbyt kr6tki, prosz(l 

* Wylcicza si� automatycznie

* Nie mozna naladowac

* Brak nazwy dzwonicicego podczas

polciczenia przychodzcicego 

* Zla jakosc polciczenia telefonicznego

przytrzymac go dluzej niz 3 sekundy. / Niska mac, prosz(l go naladowac. 

Niska mac, naladuj zegarek 

Zywotnosc baterii ulegnie zmniejszeniu po kilku latach, prosz(l sprawdzic, czy bateria 

dziala / Zmien nowq ladowark(l, jesli nie dziala. Sprawdz, czy gniazdo USB dziala, jesli 

nie, spr6buj ponownie. 

Nie zostala przeslana ksiqzka telefoniczna po polqczeniu z BT 

Nie zostala zsynchronizowana ksiqzka telefoniczna 

Sprawdz czy Smart Watch i telefon nie Sq zbyt oddalone od siebie /Slaby zasi(lg 

w telefonie 


