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Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą 8 
instrukcją 9 

 10 



1.1 Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści 11 
tej instrukcji bez dodatkowego powiadomienia. To 12 
normalne, że niektóre funkcje mogą się różnić w 13 
niektórych wersjach oprogramowania. 14 

1.2 Przed użyciem tego produktu naładuj go za pomocą 15 
skonfigurowanej ładowarki przez co najmniej 2 godziny. 16 

 17 
1.3 Wyłącz telefon przed zainstalowaniem karty SIM. 18 
Otwórz pokrywę karty za pomocą śrubokręta, a przed 19 
włożeniem karty SIM wciśnij wbudowany metalowy 20 
arkusz do pozycji "OPEN". Po zainstalowaniu karty SIM 21 
wciśnij wbudowany metalowy arkusz do pozycji "LOCK". 22 

 23 



 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

1.4 Ten zegarek z Androidem obsługuje 3G WCD- 29 
Zakres częstotliwości MA850 / 2100 i 2G 30 
Zakres częstotliwości GSM850 / 900/1800/1900. 31 

1.5 Aby wydłużyć czas pracy baterii, zaleca się 32 
zamknięcie funkcji o dużym poborze energii, jeśli są one 33 
niepotrzebne, np. Gest pobudki, GPS, WiFi, BT. Jest 34 
rzeczą normalną, że temperatura zegarka może się 35 
nieznacznie zwiększać, gdy łączy się z siecią WIFI lub 36 
3G z powodu większego zużycia energii. 37 

2. Przegląd produktu 38 
2.1 Podstawowa obsługa 39 

 40 



1. Przytrzymaj przycisk, aby 41 
włączyć zegarek. Przy pierwszym użyciu 42 
zegarka może być wolniej wchodzić do 43 
systemu Android: 44 
I）ustawienia języka. 45 
II) Ustaw dane osobowe, takie jak wysokość, waga, cel 46 
dzienny. 47 
III) Zeskanuj kod QR za pomocą telefonu, aby pobrać i 48 
zainstalować aplikację, aby uzyskać informacje 49 
synchronizacyjne z zegarka. Połącz zegarek z telefonem 50 
przez Bluetooth. Aplikacja nie przyniesie zużycia ruchu 51 
internetowego, a Ty możesz uzyskać 52 
powiadomienie o synchronizacji z twojego telefonu. Aby 53 
uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Instrukcją 54 
użytkowania oprogramowania synchronizacji. 55 
 56 
2. Gdy zegarek działa, możesz wejść na 57 
stronę wyboru, naciskając przycisk przez około 2 sekundy: 58 
I) Wyłączanie: wyłącz zegarek. 59 
II) Restart: uruchom ponownie zegarek. 60 
III) Oszczędzanie energii: Przejdź do trybu oszczędzania 61 
energii, a działa tylko zegar cyfrowy. Naciśnij niebieski 62 
przycisk, aby anulować funkcję oszczędzania energii. 63 
IV) Ostatnie zadanie: sprawdź działające aplikacje i 64 
wyłącz je, przesuwając palcem w lewo / prawo. 65 
V) Full / Small: Dopasuj ekran w rundzie (Full) lub square 66 
(Small) w zależności od potrzeb. 67 
3. Obsługa menu 68 
 69 
1)Przesuń w lewo, aby wejść do głównego menu funkcji. 70 
2) Przesuń w prawo, aby wejść do menu powiadomień 71 
3) Przesuń w dół, aby przejść do paska stanu i ustawień 72 
skrótu: 73 
I) Pierwsza strona: status sygnału telefonicznego, stan 74 
połączenia BT, godzina i data 75 
II) Druga strona: przełącznik wibracyjny, przełącznik trybu 76 
budzenia, jasność, tryb lotu, przełącznik BT, przełącznik 77 
WIFI, przełącznik GPS itp. 78 
III) Trzecia strona: krokomierz 79 



4) Przesuń w górę, aby wyświetlić informacje o pogodzie 80 
(wymagana sieć) 81 
5) Przesuń w prawo, aby powrócić do poprzedniego menu. 82 
2.2 Ustawienie tarczy zegarka 83 
 84 
3. Szczegółowe instrukcje użytkowania 85 
3.1 Pobierz Wiiwatch 86 
3.1.1 Po włączeniu zegarka na pierwszą 87 
czas, wybierz platformę swojego telefonu i 88 
kliknij "NASTĘPNY". (Rysunek 1) 89 
3.1.2 Zeskanuj kod QR za pomocą telefonu, lub 90 
wyszukaj "Wiiwatch" w sklepie App Store lub Google Play 91 
zapisz i pobierz. (Rysunek 2) 92 
 93 

 94 
 95 
3.1.3 Przewodniki po połączeniu z telefonem z systemem 96 
Android: 97 
1. Włącz Bluetooth w swoim telefonie, i 98 
otwórz aplikację WiiWatch. (Rysunek 3) 99 



 100 
 101 
2. Sprawdź zarówno telefon, jak i zegarek 102 
Bluetooth jest włączony. Następnie otwórz WiiWatch, 103 
kliknij, aby wejść do funkcji ustawień. (Rysunek 4) 104 
3. Następnie kliknij, aby wejść do urządzenia 105 
interfejs zarządzania i automatyczne wyszukiwanie 106 
dla urządzenia. (Rysunek 5) 107 
 108 
4. Wybierz urządzenie do zegarka, które ma być 109 
podłączyć i podłączyć. (Rysunek 6) 110 

 111 



5. Gdy podłączone urządzenie wyświetli się w 112 
czerwone pudełko, co oznacza, że telefon pasuje do zegarka 113 
z powodzeniem. Telefon synchronizuje dane i 114 
zegarek może działać odpowiednio. Kliknij czerwony 115 
pudełko do rozłączenia. (Rysunek 7) 116 
 117 
6. Aby ponownie wyszukać połączenie, możesz wyszukać 118 
zegarek, klikając przycisk "START", i 119 
klikając przycisk "ZAMKNIJ", aby anulować wyszukiwanie. 120 
(Cyfra 8) 121 

 122 
3.1.4 Przewodniki po podłączeniu iPhone'a: 123 
1. Włącz Bluetooth w telefonie i 124 
zegarek. Następnie wykonaj kroki "Połącz telefon", aby 125 
połączyć Bluetooth. (Rysunek 9, Rysunek 10, Rysunek 11) 126 
1.1 Zainstaluj aplikację Wiiwatch; 127 
1.2 Otwórz Wiiwatch na telefonie; 128 
1.3 Kliknij przycisk Wyszukaj, aby wyszukać 129 
zadzwoń i podłącz to; (Rysunek 12, Rysunek 13) 130 
1.4 Po zgłoszeniu parowania Bluetooth 131 
wyskakujące w telefonie, kliknij "Paruj". (Rysunek 14) 132 
 133 
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 135 

 136 
 137 

 138 
 139 



2. Po zakończeniu dopasowywania dwóch 140 
urządzenia, telefon może synchronizować dane 141 
zegarek, a zegarek może działać odpowiednio 142 
funkcje. (Rysunek 15) 143 
 144 

 145 
 146 

Uwaga: 147 
1. Synchronizacja danych między aplikacjami i 148 
zegarek nie będzie zużywał danych komórkowych. 149 
2. Instalacja i aktualizacja aplikacji mobilnej 150 
wymaga dostępu do Internetu, dlatego należy działać w 151 
trybie WIFI. 152 
3. Proszę upewnić się, że pobieranie odbywa się w 153 
środowisko o wystarczającej ilości światła i dobrej sieci. 154 
4. Trzymaj Bluetooth otwarty na obu 155 
telefon i zegarek po połączeniu synchronicznym. 156 
5. Gdy telefon wyświetli powiadomienie 157 
pozwolenie na odczyt zegarka, proszę, pozwól na to 158 
odbieranie powiadomień. 159 
6. Niektóre smartfony z systemem Android nie będą w 160 
stanie 161 
zainstalować aplikację, więc wpisz "bezpieczne i 162 
prywatności "w telefonie i otwórz 163 
"nieznane źródło" w celu uzupełnienia 164 
instalacja. 165 
7. Jeśli pobrałeś odpowiednią aplikację 166 
z innych kanałów, sprawdź wersję aplikacji 167 
i upewnij się, że jest to najnowsza wersja aplikacji. 168 
Zaktualizuj aplikację do najnowszej wersji, kiedy 169 
są nowe aktualizacje wersji. 170 
 171 
 172 
 173 



4. Wprowadzenie funkcji 174 
4.1 Po włożeniu karty SIM można korzystać z kontaktów, 175 
telefonu, wiadomości i innych lokalnych funkcji. 176 
4.2 Połączenie telefoniczne Bluetooth 177 
Gdy telefon i zegarek są połączone przez Bluetooth, można 178 
uzyskać połączenia Bluetooth, kontakty i synchroniczne 179 
zapisy połączeń telefonicznych. 180 
4.3 Zdalne przechwytywanie 181 
Po podłączeniu zegarka do aplikacji synchronizacji telefonu 182 
można sterować aparatem i fotografować go na zegarku. 183 
Zdalne zdjęcie wymaga najpierw włączenia aparatu w 184 
telefonie. Zdjęcia zostaną zapisane w telefonie, a telefon z 185 
Androidem zostanie zapisany w folderze zdjęć aplikacji 186 
innej firmy. 187 
4.4 Sterowanie muzyką 188 
Gdy zegarek jest podłączony do aplikacji synchronizacji 189 
telefonu, możesz przełączać utwory i sterować 190 
odtwarzaniem muzyki za pomocą zegarka. 191 
4.5 Zdrowie 192 
Dane krokomierza i tętna można synchronizować z 193 
telefonem za pomocą aplikacji do synchronizacji. 194 
4.6 Znajdź moje urządzenie 195 
Gdy zegarek jest podłączony do aplikacji synchronizacji 196 
telefonu, otwórz "Znajdź moje urządzenie" i kliknij "Start", 197 
aby znaleźć telefon, telefon wyświetli ostrzeżenie. 198 
 199 
5. Środki ostrożności dotyczące użytkowania 200 
5.1 Przed użyciem naładuj zegarek całkowicie. Czas 201 
ładowania wynosi 1-2 godziny. 202 
5.2 Do podłączenia naszego standardowego kabla 203 
magnetycznego do ładowania zegarka użyj adaptera 204 
ładowarki z 5V 1A. Upewnij się, że kabel jest dobrze 205 
podłączony podczas ładowania. (Większość adapterów 206 
ładowarki w telefonach komórkowych jest zgodnych, 207 
sprawdź, czy specyfikacja adapter to 5V 1A) 208 
5.3 Funkcja Anti lost jest w stanie gotowości tylko wtedy, 209 
gdy Bluetooth jest dobrze podłączony. 210 
5.4 Jeśli zegarek jest podłączony do aplikacji synchronizacji 211 
telefonu, niektóre funkcje nadal nie mogą być używane, 212 
usuń dopasowane połączenie Bluetooth i połącz ponownie. 213 
 214 
6. Rozwiązywanie problemów 215 



W przypadku wystąpienia problemu podczas korzystania z 216 
zegarka, należy rozwiązać go odpowiednio w następujący 217 
sposób. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się ze 218 
sprzedawcą lub wyznaczonym personelem serwisowym. 219 
6.1 Zegarka nie można włączyć 220 
1) Naciśnij przycisk zasilania przez dłuższy czas 221 
2) Upewnij się, że bateria jest wystarczająca 222 
3) Proszę naładować zegarek i uruchomić go ponownie. 223 
6.2 Zegarek automatycznie wyłącza się Możliwe, że 224 
akumulator jest zużyty. Ponownie naładuj zegarek i 225 
uruchom go ponownie. 226 
6.3 Krótka żywotność baterii 227 
1) Upewnij się, że bateria została całkowicie naładowana 228 
naładowany. 229 
2) Wyłącz niepotrzebne funkcje, takie jak GPS, WIFI, gest 230 
chodzenia itp. 231 
6.4 Watch nie może być obciążony 232 
1) Sprawdź, czy można użyć baterii. Wydajność baterii 233 
ulegnie degeneracji po kilku latach użytkowania. 234 
2) Sprawdź, czy ładowarka działa prawidłowo (zarówno 235 
adapter, jak i kabel), jeśli nie, spróbuj innej. 236 
3) Sprawdź połączenie zegarka i kabla podczas ładowania. 237 
 238 
 239 
 240 
 241 
 242 
 243 
 244 
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 254 
 255 
 256 
 257 



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się 258 
urządzeń elektrycznych I elektronicznych (dotyczy 259 
gospodarstw domowych) 260 

Przedstawiony symbol 261 
umieszczony na 262 
produktach lub dołączonej 263 
do ich dokumentacji 264 
informuje, że 265 
niesprawnych  urządzeń 266 
elektrycznych lub 267 
elektronicznych niemożna 268 
wyrzucać razem z 269 
odpadami gospodarczymi. 270 

Prawidłowe postępowanie 271 
w razie konieczności 272 
pozbycia sięurządzeń 273 
elektrycznych lub 274 
elektronicznych, utylizacji, 275 
powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu 276 
urządzenia  do wyspecjalizow anego punktu zbiórki, gdzie będzie 277 
przyjęte bezpłatnie. 278 
 279 
Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej 280 
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub 281 
elektronicznych, prosimy 282 
skontaktow ać się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostaw cą, 283 
którzy udzielą dodatkow ych informacji. 284 
 285 
Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską 286 
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. W razie potrzeby 287 
pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi 288 
władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym 289 
sposobie postępowania. 290  291 
 292 
IMPORTER: 293 
MK Company Maciej Kusaj 294 
Ul. Hutników 14F 295 
42-202 Częstochowa 296 
Polska 297 
NIP: 9492052377 298 
Tel.: +48 739566524 299 
www.abcros.pl 300 
 301 
*Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorow i podczas zakupu 302 
innego urządzenia. 303  304 

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych 305 
zasobów i uniknięcie negatyw nego wpływu na zdrowie i środowisko, 306 
które może być zagrożone przez nieodpow iednie postępowanie z 307 
odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki 308 
można uzyskać u władz lokalnych. 309  310 

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi 311 
w odpowiednich przepisach lokalnych. 312 

https://abcros.pl/

