
Instrukcja obsługi 

Smartwatch W5 

 

1. Pobierz Aplikację 

Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację 

 

 

2. Zarejestruj się w aplikacji 

 

3. Zeskanuj Kod QR 

 



 

1. Po uruchomieniu karty wtyczki zegarka pojawi sięmonit o 
powiązanie pobierania. Pobieranie 

2.  skanowanie tego kodu QR 

3. Kliknij kod QR, aby wyświetlić informacje o kodzie QR  i wprowadź je ręcznie. 

 

4. Tryb Lokalizacji 
 

 
     0 [Lokalizacja] 
     2.  [tryb śledzenia] 

    Otwórz, aby wyświetlić pozycję zegarka w czasie rzeczywistym 
 

3. [pozycja odświeżania]Ręczna aktualizacja lokalizacji 
 

5.  Monitor 
 

 



 
Funkcja monitorowania polega na wybieraniu przez zegarek, aby zrozumieć pierścienie 
wokół dziecka bez żadnej reakcji z zegarka.   Środowiska. To prawda, że dzieci są 
bezpieczne 
 
6.  Banowanie 
 

 
1 Ustawiony czas można włączać i wyłączać 

2 Dodaj segment czasu 

3 Czas rozpoczęcia zaznaczenia 
4 Czas zakończenia zaznaczenia 
5 Wybierz cykl powtarzania 

7. Ustawienia Lokalizacji. 

 

 
`1. Ustawienia lokalizacji 
2. Tryb niedokładności, ścieżka GPS służy do rejestrowania trajektorii z dużą dokładnością, 

gdy czas czuwania zegarka jest krótki 
 

 

  



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: 
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*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/

