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Zapraszamy do korzystania z M4/M4S, jest to inteligentny gps sportowy 
zegarek, który pomaga osiągnąć cele aktywności. 
Zawartość opakowania: 
-M4 inteligentny zegarek 
Instrukcja obsługi 
- Kabel ładujący 
- Śrubokręt (wersja GSM) 
-Pincety (wersja GSM) 
Ustawienie początkowe M4/M4S 
Najpierw pobierz i zainstaluj aplikację SMART TIME, aby upewnić się, że 
zegarek może przesyłać dane do aplikacji. Aplikacja jest miejscem, w którym 
można ustalać gony, analizować dane historyczne i trendy, a także 
znacznie więcej. 
podłączanie zegarka do telefonu 
SMART TIME APP obsługujesystem operacyjny iOS 8.0 
i Android 4.4 lub powyżej systemu, a także BT3.0 i 4.0.It jest 
kompatybilny z ponad 150 urządzeniami mobilnymi. 
1Zobękniej na Bluetooth na zegarku i telefonie komórkowym. 
 

 

 

 

 

 

 



2. Pobierz aplikację: INTELIGENTNY CZAS 

 

3. Po zainstalowaniu aplikacji, zacznij 
wejść na stronę główną. 
4, Zgodnie z zaleceniami 
sparuj inteligentny zegarek M4/M4S z 
aplikacja mobilna, możesz synchronizować dane 
po sparowaniu. 
Enoos REEL 
Reeee etics 
Rene} 
Kliknij pozycję APP>Urządzenie>Dodaj nowy 
urządzenie>Wybierz M4/M4S 

 

 

5, wybierz nazwę Bluetooth M4/M4S z najsilniejszym 
sygnału z listy. Następnie zegarek pokaże \2J,kliknij, aby 
potwierdzić parowanie. Następnie zobaczysz ikonę Bluetooth na 
lewa górna część zegarka jest niebieska i 
podłączony bluetooth 4.0. 

 

 

@(Dla użytkownika iPhone, proszę przełączyć bluetooth z 
twój iPhone pierwszy)Otwórz "BT" na zegarku>>szukaj nowych 
urządzenie>>Wybierz nazwę telefonu Bluetooth z 
listę, którą wyszukujesz na zegarku. 



 

@For użytkownicy Androida, automatycznie pojawi się 
bluetooth żądanie parowania w telefonie i kliknij parę. 
BTicon na lewej górze zegarka stanie się 
niebieski i pomarańczowy, co oznacza, że BT3.0 i 4.0 są związane 
Pomyślnie. (Uwaga: 3.0 jest używany do połączenia) 
 
 
(Musisz użyć Androida 4.4 lub er xeanata 
iOS 8.0 lub wyższy |,, 
Wersja. Urządzenia z systemem Android i iOS 
obsługiwać różne funkcje. Zegarek 
wystarczy sparować z jednym telefonem komórkowym, jeśli chcesz 
, aby sparować inny telefon, anuluj 
bieżącego parowania).) 

 

Instrukcje ładowania 
Ładowania: 
Obróć zegarek, wyrównaj i przymocuj styki ładowania do 
magnetsfour złote zęby. Zobaczysz ikonę ładowania na 
na ekranie zegarka po około 6s. Pełne ładowanie może potrwać 2 
Godzin. Zobaczysz, że ikona baterii jest pełna, jeśli zegarek 
w pełni naładowana. Proszę 
wyczyścić interfejs ładowania 
przed ładowaniem z obawy 
że pozostały pot 
erozji styku z metalem złotym 
lub innych zagrożeń. 
 
Funkcje 
1.Przełącz pokrętło 
--Na stronie głównej zegarka, długie naciśnięcie, aby uzyskać dostęp do 
różnych płytek wybierania, wówczas możesz 
wybierz, co chcesz. 
2.Szybkie wejście 
Przesuwanie w dół interfejsu zegarka, aby wejść do szybkiego wejścia 
niektóre funkcje można szybko ustawić i przełączyć, a przesuwanie 
lewo lub prawo może szybko otworzyć niektóre regularne aplikacje; 
przesuwając się w górę, aby wejść do menu. 
3.Tryb multi-sport 
--Przesuwając stronę głównąw prawo, ty 
można szybko wejść w tryb Sport. Albo ty 
można go wprowadzić z menu głównego-->Sport 
Tryb. Inteligentny zegarek M4 obsługujeróżny 
rodzaje sportów, w tym bieganie w pomieszczeniach, 
bieganie na świeżym powietrzu, jazda na rowerze, wspinaczka, 
maraton, i więcej. 
4.Tętno 
--Naciśnięcie przycisku w dół w domu 
można wejść do interfejsu tętna 



Szybko. Możesz też wprowadzić go z głównego 
menu-->Zdrowie-->Tętno. Nosić 
we właściwy sposób. Otwórz tętno 
funkcji na zegarku, mierząc ją 
Ręcznie. 
5.Ciśnienie krwi 
--Przesuwanie strony głównej w górę, wejście do głównego 
manu-->zdrowie-->ciśnienie krwi. Nosić 
oglądać we właściwy sposób i otworzyć krew 
funkcja nacisku na zegarek, measureit 
ręcznie. 
6.Krokomierz 
--Przesuwając stronę główną w górę, możesz sprawdzić 
kroki, tętno, kalory i odległość 
bieżącego dnia. Możesz też sprawdzić, czy 
tętno z menu głównego -->Krokomierz. 
7.Trening oddechowy 
--Przesuwne lewej interfejsu zegarka, aby wejść 
treningu menu-oddechu, wybierz 
w zależności od potrzeb. 
Coos 
8.Tryb ćwiczeń 
--Kliknij "tryb exericise"w menu, można odnieść się do 
kursy wewnątrz na szkolenia. 
9.Wykonywanie połączeń telefonicznych 
1. Wersja sportowa obsługuje tylko połączenia Bluetooth zamiast 
wkładania karty SIM. 
Wersja 2.M4S obsługuje połączenia kart SIM i Blueooth 
Wywołanie: 
Użytkownicy mogą wybierać, odbierać i odrzucać połączenia bezpośrednio na zegarku 
Gdy Bluetoth 3.0 zostanie zgrany pomyślnie, głos jest 
domyślnie wychodził z zegarka. 
Możesz przełączyć telefon, aby odebrać lub wybrać poniżej 
Metoda. 
1. Wyłącz Bluetooth 3.0 na stronie szybkiego ustawienia. 
2. Przełącz sposób połączenia w instrukcji ustawień telefonu. 
Aby przełączyć się między 
zegarek i telefon 
podczas rozmów telefonicznych, 
następujące operacje: 
1) Na ekranie połączenia 
telefonu, wybierz Bluetooth, aby 
używać zegarka do połączenia 
2) Wybierz głośnik lub 
Headsetearpiece do użycia 
telefonu do połączenia. 
Dołączone: 
Jeśli zegarek jest wersją z 
karty SIM, włóż kartę SIM 
zgodnie z ilustracją, 
wtedy możesz zrobićlub odpowiedzieć 
rozmowy telefoniczne oddzielnie (tylko 
obsługujących kartę NanoSIM). 

10. Powiadomienie 
Przesuwając się w lewo inter twarz, aby wejść do menu - powiadomienie, można 
wyświetlić wiadomość wciśniętą w telefonie komórkowym i można przełączyć 
przypomnienia o wiadomości w aplikacji. 
11.Sterowanie muzyką 
--Sliding opuścił interfejs zegarka, aby przejść do sterowania menu-muzyka, 
następnie można odtwarzać muzykę na zegarku. 



12.Monitor uśpienia 
--Zegarek będzie śledzić twój sen, gdy masz na sobie M4 / M4Sto 
Snu. I można sprawdzić swoje dane snu w aplikacji po synchronizacji 
danych dotyczących snu do aplikacji. 
13.Zdalne przechwytywanie 
--Ta funkcja może zdalnie sterować kamerą mobilną, aby 
Zdjęcia. 
14.Przypomnienie o siedzeniu 
Siedzieć zbyt długo nie jest dobre dla zdrowia. Można ustawić czas kwantowy na 
zegarka lub aplikacji, aby przypomnieć o przeniesieniu. 
15.Budzik 
--Możesz ustawić alarm na zegarku lub aplikacji, maksymalnie 8 alarmów. 
16.Znajdź telefon / Znajdź zegarek 
--Gdy zegarek i telefon są pod połączeniem: 
* Kliknij "Znajdź telefon" na zegarku, usłyszysz dzwonek telefonu; 
* Kliknij "Znajdź zegarek" na APP, usłyszysz pierścień zegarka. 
17.Motion 18.Tools 19.Funkcje praktyczne 
1. Przerzuć do mutealarm 1. Ciśnienie LAr timera 
2. Gest budzenia 2. Stoper 2.Wysokość bezwzględna 
3. Menu główne przełącznika potrząsania 3. Kalkulator 3.Compass (może być skalibrowany) 
4, Wstrząsnąć, aby odebrać połączenie 4.Pogoda 
5.Kalendarz 
20.Tryb niskiego pojęć 
1.It automatycznie przejdzie w tryb niskiego połowienia, gdy 
poniżej 10%. 
2 Możesz przejść do trybu niskiego połówka ręcznie za pomocą szybkiego przełącznika 
Interfejs. 
(W tym trybie funkcja bluetooh jest wyłączona i tylko czas 
wyświetlacz, budzik, kroki i nagrywanie snu.) 

Specyfikacji: 

• Długość opaski 271mm (w tym korpus zegarka) 

• Szerokość opaski 22mm 

• Waga 66g 

• Bateria 320mAh Poly-Li 

• Wyświetlacz 1,3 cala 

• Działający ekran dotykowy 

• Bluetooth 3.0&4.0 

• Poziom wodoodporności IP67 (Do codziennej wodoodpornościtylko. Można 
nosić go podczas mycia 
rąk lub deszczowy dzień. Nie należy go zakładać 
podczas mycia samochodów, pływania, nurkowania, 
nurkowanie lub prysznic.) 
 
Stale 
 
Brak sygnału tętna 
M4/M4S monitoruje tętno w sposób ciągły podczas 
ćwiczeń i przez cały dzień. Od czasu do czasu serce 
wskaźnik śledzenia może miećtrudnie w znalezieniu dobrego sygnału. 
Jeśli nie otrzymujesz sygnału tętna, najpierw upewnij się, że 
prawidłowo nosić zegarek, przesuwając go wyżej lub niżej 
na nadgarstku lub dokręcając lub poluzując opaskę. 
Po przytrzymaniu ramienia nieruchomo i prosto przez krótki czas, 
ponownie zobaczyć tętno. 
Problem z Funkcją Bluetooth 
Telefon z systemem iOS: 
Jeśli nie można sparować telefonu z zegarkiem, sprawdź, czy 
podpis M4 w "Ustawieniach" — "Bluetooth". Jeśli tak, oznacza to, że 
nie ma problemu z sygnałem Bluetooth. Proszę sprawdzić, czy 



8, czy zegarek został sparowany z innymi telefonami i 
go rozłączyć. Użytkownicy systemu iOS muszą również przejść do sekcji "Ustawienia" - 
"Bluetooth" - "Zapomnij o urządzeniu" w telefonie, a następnie sparuj 
Ponownie. 
Telefon z Androidem: 
użytkowników Androida, jeśli powiążesz urządzenie z aplikacją, i 
urządzenie jest odłączone od telefonu lub może 
powiadomienie po zatrzymaniu aplikacji w 
przez pewien czas lub po zablokowaniu 
ekranu, sprawdź, czy korzystasz z zarządzania zabezpieczeniami 
oprogramowania, aby zabronić uruchamiania aplikacji w tle. 
Proszę makesure, że pozwalasz aplikacji działającej w 
nawet po zablokowaniu ekranu, aby uniknąć 
wpływ na twoje doświadczenia. 
Informacje o GPS: 
GPSonly workin open area,|f chcesz otworzyć GPSplease 
daleko wysoki budynek i drzewa,które będą blokować 
satelita, z Bluetooth połączony z APP pomoże znaleźć 
Satelity GPS szybko. 
Klauzula wyłączenia 
1. Dane tętna wyjściowe przez M4/M4Sis nie są przeznaczone do 
być podstawą medyczną lub diagnostyczną. 
2. Samodiagnoza i samoleczenie są niebezpieczne, 
wykwalifikowani lekarze mogą diagnozować i leczyć wysokie 
ciśnienia krwi lub innych chorób serca. Prosimy o kontakt 
lekarza lub więcejprofesjonalnych opinii diagnostycznych. 
3. Dane i informacje o tętnie dostarczone przez M4 
może nie być w pełni dokładna i może przekroczyć 
tolerancji zgodnie ze specyfikacją określoną w dokumencie 
z powodu różnych czynników, takich jak zakłócenia sygnału 
ze źródeł zewnętrznych, nieprawidłowa pozycja 
zmiany warunków pogodowych lub stanu ciała użytkownika. 

  



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy 
gospodarstw domowych) 

Symbol symbolu na produktach lub do ich dokumentacji 
informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub 
elektronicznych niemożna wyrzucać z odpadami 
gospodarczymi. 

W sprawie konieczności pozbycia sięurzą elektrycznych lub 
elektronicznych, utylizacji, powtórnego zrzeszeni lub 
odzyskujących podzespołów na przekazaniu na urządzenia 
do wyspecjalizow anego punktu punkti, będzie dosyć 
gdzie". 
 
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, udzielą dodatkow ych informacji. 
 
Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską 
Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie 
potrzeby potrzeby pozbycia się przy zawodniku produktu skontaktować się z władzami lub sprzedawcami celu 
uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.   
Importer: 
MK Firma Maciej Kusaj 
Ul. Hutników 14F 

42-202 Częstochowa 
Polska 

NIP: 9492052377 

Tel.: +48 739566524 
www.abcros.pl 
 
*Produkt oddać lokalnemu dystrybutorow podczas i zakupu innego urządzenia.  

Prawidłowa utylizacja urządzenia urządzenia do bezpieczeństwa cennych zasobów i uniknięcie negatyw nego na 
środowisko zdrowia i, które może być być zagrożone przez nieodpow iednie postępowanie z odpadami. 
Szczegółowe informacje o punkcie najbliższym zbiórki do władz lokalnych.  

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

https://abcros.pl/

