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Dziękujemy za wybór produktów firmy. Możesz przeczytać ten podręcznik, aby mieć wszechstronną 

wiedzę na temat korzystania z urządzenia, obsługiwać go po prostu. Firma zastrzega sobie prawo do 

zmiany zawartości tego Manual bez uprzedniego powiadomienia. 
 

W zestawie: jedno pudełko upominkowe, jedna instrukcja obsługi, jeden inteligentny zegarek i jeden 

przewód ładujący. 

 

• Instrukcje ładowania: garnitur dla ogólnego telefonu komórkowego wtyczkę zasilania lub komputera przewód USB, 

Micro USB. jak pokazano na rysunku poniżej, Otwórz blokadę USB, i Wznówprzewód ładowania do właściwej pozycji, 

aby rozpocząć ładowanie, zajmie około 180 minut, aby w pełni naładować. 

 

 

 

• Karta SIM: wsparcie GSM 2G połączeń i sieci, wsparcie WCDMA sieci 3G, FDD 4G, TDD 4G sieci, nie obsługuje 

CDMA 2G połączenia lub sieci, support Nano rozmiar karty SIM. W trybie wyłączenia,  Wyjmij pokrywę gniazda 

karty SIM,  Włóż kartę SIM, jak pokazano poniżej. Zainstaluj pokrywę gniazda    lewą stroną i górną stroną, a 

następnie wciśnij ją dalej w lewo. 



 

 

• Instrukcja obsługi: Jeśli watch jest uszkodzony, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez ponad 10 sekund,  

Zresetuj  wszystkie  Ustawienia  do domyślnych ustawień fabrycznych. 

• Przycisk zasilania: długie naciśnięcie, aby włączyć/wyłączyć, krótkie naciśnięcie, aby powrócić do interfejsu w trybie 

gotowości, krótkie naciśnięcie ponownie dla ekranu off, krótkie naciśnięcie, aby rozjaśnić, gdy ekran jest wyłączony; 

• Gest TP: Dotknij każdej ikony, aby wejść do każdej funkcji, poślizgu w prawo, aby powrócić, poślizgu w lewo, aby przejść 

do następnego menu. 

• Przełącznik tarczy zegarka: długie naciśnięcie pokrętła w trybie gotowości, poślizg w prawo i w lewo, aby wybrać 

tarczę zegarka, którą chcesz, dotknij, aby confirm. 

• Pasek stanu: w obszarze gotowości wybierania, slip-w dół do paska stanu, istnieją 3 główne interfejsy; 

1) Po lewej: Wake ekranu na nadgarstek podnieść/ustawienia/SOS/tryb samolotowy. 

2) Centralny: stan zasilania/sygnału/połączenie danych/Wi-Fi. 

3) Prawo: powiadomienia/ostatnie zadania/Bluetooth/brigh. 

• W trybie gotowości poślizgu-do poniżej 7 funkcje; 

Kompas/Sleep monitor/krokomierz/tętno/Pogoda/ciśnienie powietrza/wysokość. 

Wsunąć z powrotem do trybu gotowości. 

• W trybie gotowości wybierz w lewo, aby wejść do menu głównego 
• Funkcja GPS: obsługuje natychmiastowe pozycjonowanie wg, elektroniczny ogrodzenie, śledzenie trasy, widok mapy 

ulic, Inteligentna nawigacja, sos. 

Najpierw pod koniec wyszukiwania telefonu "Fangzoudiu" w aplikacjach przechowywać i pobierać, Otwórz aplikację, 

Zarejestruj konto i zaloguj się, pojawi się monit, aby utworzyć grupę, niemainstrukcji obsługi po utworzeniu grupy, 

należy uważnie przeczytać i postępować zgodnie z instrukcją. 

Utwórz grupę: kliknij nazwę grupy centralnej, istnieje opcja Dodaj nową grupę. 

Dodaj członków grupy: kliknij prawym dolnym rogu + ikona, istnieje kilka sposobów, aby dodać nowych przyjaciół, 

można bezpośrednio iPodawczy numer (każdy użytkownik podczas rejestracji przypisany numer), również może 

skanować kod QR innych użytkowników, aby dodać. 



Jak wylogowanie: kliknij lewym górnym rogu "ja", wprowadź rozwijanego menu na dole do wylogowania. 

Ustawienia pozycjonowania: wprowadź przedostatnia funkcjaczłonków gro up w dolnym rzędzie, a następnie wprowadź 

ustawienia, takie jak zmiana nazwy grupy, udział w lokalizacji, udział w trasie, przypomnienie o odległości, elektroniczny 

ogrodzenie itp. 

SOS: wprowadź funkcję na górze prawej strony. Kliknij przycisk "pilne, Wyślij natychmiast" i wszyscy w GROUP zostanie 

powiadomiony. 

 

Główne funkcje: 

• Tryb Multi-Movement: w trybie gotowości do poślizgu-w prawo, aby przejść do trybu multi-Movement, a następnie 

poślizgu-lewo z powrotem do gotowości wybierania. Są spacery, bieganie na świeżym powietrzu, bieganie w pomieszczeniu, 

alpinizm, biegi biegowe, Półmaraton, Full-Marathon, jazda konna itp. Wybierz tryb wejść do oczekujący interfejs GPS, po 

pozycjonowanie sukces, aby rozpocząć, jeśli nie trzeba pozycjonowania, dotknij Anuluj, wejdzie bezpośrednio do 

rozpoczęcia bez śledzenia GPS. 

• Ostatnie zadania: Otwórz zbyt wiele Apps sprawiają, że system powoli, sprawdź niedawno otwarte aplikacje, lub wyłączyć 

niektóre aplikacje. 

• SOS: ustawienie-ustawienia SOS-3 numery alarmowe można zapisać w kolejności, dotknij SOS, aby wybrać numery w 

kolejności jako zestaw. 

• Powiadomienie: Stuknij w przycisk gotowości wybierania notyfikacje i wybierz wiadomość, aby wyświetlić zawartość 

wiadomości na pełnym ekranie. 

• Czujnik tętna: wprowadź w 3 sekundy, aby automatycznie rozpocząć pomiar, jest dynamiczne monitorowanie tętna, 

poślizgu-prawo, aby wyjść, kliknij prawym górnym rogu ikonę, aby enter historii. 

• Kompas: wprowadź i obróć  nadgarstek do kalibracji, po sukcesie kalibracji będzie wskazywać kierunek dla Ciebie. 

• Monitor snu: Ta funkcja zostanie automatycznie otwarta od 9pm do 9am każdego dnia, nagrać swoje dane snu, kliknij 

centralny wpis do wykresu statystyk snu, i poślizgu-prawo do snu interfejs. 

• Krokomierz: ma liczenia kroków i odległości, dane zostaną zapisane na godzinie 12 każdej nocy i zresetować do 0 liczyć 

ponownie. Kliknij centralny, aby przejść do etapuzliczania Dai ly wykresu i poślizgu-prawo do tyłu interfejs krok. 

• Ciśnienie/temperatura powietrza: po podłączeniu sieci, poprzez pozycjonowanie GPS, aby połączyć się z dostawcą usług w 

celu uzyskania danych temperatury ciśnienia powietrza lokalnego. 

• Wysokość: popodłączeniu sieci, poprzez pozycjonowanie GPS, aby połączyć się z dostawcą usług w celu uzyskania danych o 

lokalnych wysokościach. 

• Bluetooth: Wejdź do menu głównego-ustawienia-połączenie sieciowe-Bluetooth-włącz Bluetooth-Otwórz, kliknij, aby 

wyszukać urządzenia Bluetooth, wybierz nazwę urządzenia Bluetooth, które chcesz połączyć, kliknij Połącz. Jeśli chcesz, 

aby inne urządzenia przeszukiwali zegarek, Włącz opcję "urządzenie może być przeszukiwane". 

• Wi-Fi: Wejdź do menu głównego-ustawienia-połączenie sieciowe-WLAN, wybierz nazwę sieci Wi-Fi, aby nawiązać 

połączenie, i wprowadź password. 

• Centrum audio: notatka głosowa, odtwarzacz muzyczny. 

• Media Center: Galeria, wideo. 

• Zegar: stoper, budzik, odliczanie. 

• Narzędzia: Kalkulator, kalendarz. 

• Style: dostępne są dwie opcje. Po wybraniu jednego z trybów należy wybrać prawy skok. 

• Ustawienia: można wykonać różne ustawienia zegarka. 

• Aparat: Otwórz kamerę, aby robić zdjęcia, i Zapisz zdjęcia w galerii. 

• Zarządzanie Watch: Pobierz (aplikacje pobrane z przeglądarki można znaleźć tutaj), zarządzanie plikiem. 



• Wybór trybu: tryb normalny, tryb Speed (podczas uruchamiania aplikacji LaRGE, zużycie energii zegarka będzie wyższe i 

nie zaleca się otwierania zwykle). 

• Pobieranie aplikacji: zegarek jest Android 6,0 system operacyjny, który jest dozwolony do pobrania wszelkiego rodzaju 

aplikacje z przeglądarki Watch. Nowo Pobierz oprogroaded aplikacje innych firm są w menu głównym-więcej 

• Aktualizacja bezprzewodowa: Wejdź do menu głównego-ustawienia-informacje o zegarku-Wireless upgrade-kliknij, aby 

wyszukać nową wersję, upewnij się, że bateria jest więcej niż 80% przed aktualizacją, trzymamy cię zawsze w latest stałe 

oprogramowanie. 

 
Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych I elektronicznych (dotyczy gospodarstw 
domowych) 
 
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich 
dokumentacji informuje, że niesprawnych  urządzeń elektrycznych lub 
elektronicznych niemożna wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. 

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia sięurządzeń elektrycznych 

lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega 

na przekazaniu urządzenia  do wyspecjalizow anego punktu zbiórki, gdzie będzie 

przyjęte bezpłatnie. 
 
Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej 

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, 

prosimy 

skontaktow ać się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostaw cą, którzy udzielą 

dodatkow ych informacji. 
 
Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską 

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z 

lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania. 
  
IMPORTER: 

MK Company Maciej Kusaj 

Ul. Hutników 14F 
42-202 Częstochowa 

Polska 

NIP: 9492052377 
Tel.: +48 739566524 

www.abcros.pl 

 
 
*Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorow i podczas zakupu innego urządzenia.  

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatyw nego wpływu na zdrowie i 

środowisko, które może być zagrożone przez nieodpow iednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym 

punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.  

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

 

 

https://abcros.pl/

