
 

Instrukcja obsługi 

Smartwatch + Słuchawki D8 

 

Ładowanie i aktywna 

Włóż ładowarkę do portu ładowania, podłącz drugi koniec ładowarki do  głowicy ładującej USB  lub interfejs 

komputera jest OK 

 

 

 

 

Aplikacja. 

Aby sciągnąć aplikację zeskanuj kod QR 

 

Parowanie 

1. Otwórz aplikację i utwórz profil 

2. Idź do zakładki „urządzenia” kliknij „dodaj urządzenie” 

3. Wybierz swoje urządzenie z listy 

 

Długo naciśnij 1 pagej  czasu  na urządzeniu, przejdź do strony szczegółów. Adres MAC na stronie szczegółów może 

pomóc w zidentyfikowaniu urządzenia na liście skanowania. 

 

Funkcje zegarka SmartWatch 
 

Sportowe 

Inteligentny zegarek automatycznie śledzi podjęte kroki, spalone kalorie, przebyty dystans i wyświetla się na ekranie. 

UWAGA: Twoje statystyki ruchu resetują się do zera o północy 

 

Snu 

Jeśli nadal nosić Smart Watch we śnie, może zapewnić godziny spał i jakość statystyk snu na ekranie i APP. 

UWAGA: Statystyki snu są resetowane do zera o godzinie 20:00 

 



Test tętna 

Naciśnij długo stronę tętna, aby rozpocząć pomiar tętna. 

Na stronie tętna, Może pokazać tętno zmierzone dane z ostatnich-7-razy 

 

Badanie ciśnienia krwi 

Długo nacisnąć na stronie ciśnienia krwi,  aby rozpocząć pomiar ciśnienia krwi  

Na stronie ciśnienie krwi, Może pokazać  ciśnienie  krwi  mierzone dane z ostatnich-7-razy 

 

Szkolenia 

Długie naciśnięcie na stronie szkolenia, aby rozpocząć nowy pomiar szkolenia nagrywania, istnieje 8 trybów sportowych 

do wyboru  

Ostatnie nagranie treningowe zostanie wyświetlone na stronie szkolenia. 

 

SpO2 Test 

Długo naciśnij stronę SpO2, aby rozpocząć pomiar SpO2. 

Na stronie SpO2, Może pokazać SpO2 zmierzone dane z ostatnich-7-razy 

 

Pogoda 

Może pokazać informacje o pogodzie prądu i jutra na stronie pogody. 

Informacje o pogodzie są synchronizowane po połączeniu z aplikacją, nie będą aktualizowane po długim disconneted. 

 

Przypomnienie o wiadomościach 

Urządzenie może synchronizować przychodzące powiadomienia z Twittera, Facebooka, WhatsAppa,  Instagrama itp. 

Ostatnio można przechowywać 3 wiadomości  

Uwaga: Możesz wyłączyć /wyłączyć powiadomienie przychodzące w aplikacji 

 

Zdalna migawka 

Po podłączeniu urządzenia można zdalnie  contral aparatu w telefonie. 

 

Kontroler odtwarzania muzyki 

Po podłączeniu urządzenia można zdalnie  contral odtwarzacz muzyki w  telefonie.  phone. 

 

Stop Watch 

Naciśnij długo na stronie stopera, aby rozpocząć pomiar czasu, i naciśnij długo ponownie, aby zatrzymać czas. 

 

Inne funkcje 

Inne funkcje obejmują stoper, regulację jasności, tryb wyciszenia, przywrócenie ustawień fabrycznych i wyłączenie 

zasilania. 

 

Ciche alarmy 

Ustaw alarm w aplikacji, urządzenie wibruje, aby 

 

Przypomnij, aby przenieść 

Urządzenie będzie wibrować, aby przypomnieć, aby zrelaksować się po 1 godzinie sittiing.  

Uwaga: Funkcję można  włączyć/wyłączyć w 

 

Poznacie swoje urządzenie 

Używanie w mokrych warunkach 

Dotykowego 

Pojedyncze dotknięcie obszaru 

dotykania pod ekranem głównym, aby 

wybudzić urządzenie i przełączyć się na 

inne strony funkcjonalne. 

Długo naciśnij obszar stykania, aby 

wprowadzić więcej funkcji, które są 

potrzebne. 

3. Korzystanie z szybkiego podglądu 

4. Używanie w mokrych 

warunkach 

5. Urządzenie jest wodoodporne, 

co oznacza, że jest odporne na deszcz i 

zachlapanie i może wytrzymać nawet 

najsciwszy trening. 



Urządzenie jest wodoodporne, co oznacza, że jest odporne na deszcz i zachlapanie i może wytrzymać nawet najsciwszy 

trening. 

UWAGA: Nie pływaj z inteligentnym zegarkiem. Nie zalecamy również kąpieli z opaską; chociaż woda nie zaszkodzi 

urządzeniu, noszenie go 24 /7 nie daje skórze szansy na oddychanie. Za każdym razem, gdy zmoczyszbransoletkę, 

wysusz ją dokładnie 

 

Korzystanie z przycisku Dotykowego 

Pojedyncze dotknięcie obszaru dotykania pod ekranem głównym, aby wybudzić urządzenie i przełączyć się na inne strony 

funkcjonalne. 

Długo naciśnij obszar stykania, aby wprowadzić więcej funkcji, które są potrzebne. 

Korzystanie z szybkiego podglądu 

Za pomocą szybkiego podglądu możesz sprawdzić godzinę lub wiadomość w telefonie na inteligentnym zegarku bez 

naklejania. Wystarczy obrócić nadgarstek w twoją stronę, a ekran czasu pojawi się przez kilka sekund. 

 

Instrukcja obsługi zestawu słuchawkowego 

1. W lewo:Podwójne stukanie. Cal I  slri 
2. Po lewej: triple dotknij pi ng, Poprzedni 
3. Po prawej stronie: Tripletapping,Następny 
4. Rlght:Podwójne stukanie, Pauza 
5. W lewo lub w prawo:Double  tapp!ng,Plck  up or hang up calling 

 

Typowe problemy i rozwiązania 
 
Nie ma podłączonych słuchawek 
Wyjmij zestaw słuchawkowy, umieść zestaw słuchawkowy blisko telefonu (około 5 cm, nie za daleko), włącz Bluetooth 
telefonu, znajdź "Airpods" i kliknij connect, jeśli otaczające zakłócenia baterii są zbyt duże, wpłynie to 
napołączenieniebieskiego zęba. 
 
Wyjmij zestaw słuchawkowy, dźwięk nie zatrzyma się lub często zatrzyma się w uchu, aby przerwać 
Dzieje się tak dlatego, że gdy słuchawki zostały umieszczone w uszach nie wystarczająco głęboko, czujnik światła 
słuchawek nie zaczął. Jeśli włożysz słuchawkido uszu i zagłębisz się głębiej, ten problem można rozwiązać. 
 
Połączenie jest zablokowane, opóźnione lub przerwane 
Ze względu na właściwości Bluetooth prosto niestabilny i łatwo zakłócać WIFI, zestaw słuchawkowy Bluetooth może 
czasami utknąć, opóźnione lub uszkodzone, po prostu ponownie połączyć 
 
Brak dźwięku z jednego zestawu słuchawkowego 
A Słuchawka może nie być umieszczona w komorze ładującej, proszę umieścić ją ponownie mocno  

Słuchawki mogą być poza mocą. Umieść słuchawki w komorze ładującej i upewnij się, że są one umieszczone close do 

ładowania przez jakiś czas, aby rozwiązać problem. 

 

. 

 

 

  

Wyjmij zestaw słuchawkowy, umieść 
zestaw słuchawkowy blisko telefonu 
(około 5 cm, nie za daleko), włącz 
Bluetooth telefonu, znajdź "Airpods" i 
kliknij connect, jeśli otaczające 
zakłócenia baterii są zbyt duże, 
wpłynie to napołączenieniebieskiego 
zęba. 
2.Wyjmij zestaw słuchawkowy, 
dźwięk nie zatrzyma się lub często 
zatrzyma się w uchu, aby 
przerwać 
Dzieje się tak dlatego, że gdy 
słuchawki zostały umieszczone w 
uszach nie wystarczająco głęboko, 
czujnik światła słuchawek nie zaczął. 
Jeśli włożysz słuchawkido uszu i 
zagłębisz się głębiej, ten problem 
można rozwiązać. 
3. Połączenie jest zablokowane, 
opóźnione lub przerwane 
Ze względu na właściwości 
Bluetooth prosto niestabilny i łatwo 
zakłócać WIFI, zestaw słuchawkowy 
Bluetooth może czasami utknąć, 
opóźnione lub uszkodzone, po 
prostu ponownie połączyć 
4. Brak dźwięku z jednego zestawu 
słuchawkowego 
A Słuchawka może nie być 
umieszczona w komorze ładującej, 
proszę umieścić ją ponownie mocno. 
5. Brak dźwięku z jednego zestawu 
słuchawkowego 



 

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/

