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Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i 

zachować ją 

 



Zastrzeżenie 

Aby bezpiecznie i skutecznie korzystać z inteligentnego zegarka, przed użyciem należy 

zapoznać się z poniższymi informacjami 

1. Proszę zamknąć, gdy jesteś w pobliżu zakładów chemicznych, stacji benzynowych i innych 

materiałów wybuchowych 

2. Nie używaj zegarka w samolocie. Proszę sprawdzić, czy zegarek jest wyłączony przed 

wejściem na pokład. 

3. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas używania go w pobliżu rozruszników serca, 

aparatów słuchowych i innych medycznych elektronicznychrównych pment. Zegarek może 

zakłócać działanie tych urządzeń. 

4. Proszę nie otwierać go samodzielnie. Jeśli zegarek nie powiedzie się, skontaktuj się 

z naszym centrum serwisowym posprzedażowym. 

5. Ładowanie musi odbywać się w środowisku o dobrej wentylacji i rozpraszaniu ciepła. 

Przechowywać z dala od materiałów łatwopalnych i wybuchowych, aby uniknąć wysokiej 

temperatury, Lub używać go w niskim środowisku, unikać narażania go na silne światło 

słoneczne lub środowiska o wysokiej wilgotności. 

6. Do czyszczenia zegarka nie należy używać wilgotnej szmatki z silnym detergentem. 

7. Inteligentny zegarek ma funkcje nagrywania/fotografowania. Prosimy o korzystanie z 

tych funkcji zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi fotografowania. 

Nieautoryzowane nagrywanie i fotografowanie może naruszać przepisy i regulacje. 



Nie ponosimy żadnych odpowiedzialnościza konsekwencje spowodowane nieprzestrzeganiem 

zaleceń odwołania lub niewłaściwym użyciem.   Jeśli  zegarek może powodować zakłócenia 

lub niebezpieczeństwo podczas użytkowania, nie należy go włączać. Podczas podłączania 

dowolnego urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia 

lubszczegółowymi instrukcjami bezpieczeństwa. Nie podłączaj 

niezgodnych produktów. 

Akcesoria do opakowań 

Proszę sprawdzić akcesoria w pudełku 

• Zegarek 

• Instrukcja 

• Kabel do ładowaniaładoania USB



Opis przycisków 

 

Przełącznik zasilania/lokady ekranu lub funkcja klucza zamykania

Microfon 

Głośnik 

Przednia 

kamera kamera 

<= Wł/Wył. 

   Lampa błyskowa 

kamera tylna 



 

Po wpisaniu ekranu naciśnij długo przycisk funkcyjny przez 2 sekundy, 

aby wyskoczyć z interfejsu wyboru zamknięcia i wejść na pasek 

skrótów 

wyświetlane na ekranie zamykania/ponownego uruchamiania 

 

Opis części 

  

1 Długie 

naciśnięcie ponad 

2 sekundy, wejść 

do interfejsu 

wyłączenia 

2 Długie 

naciśnięcie ponad 

10 sekund, do 

wytężaszego 

ekscesu zegarka 

nie uruchamia się naciśnij, 

krótko te dwa styki, aby 

zresetować 

Monit: Po zresetowaniu do 

naładować przez 1, 



 

Zegarek wykorzystuje magnetyczne ładowanie styków. Gdy chcesz naładować, 

umieść kabel ładowania w dolnej części zegarka. W tym czasie kabel ładowania 

zostanie automatycznie podłączony do zegarka i wykona akcję ładowania, włóż port 

USB komputera, aby podłączyć i naładować zegarek komputerem. 

  

Inteligentny zegarek obsługuje korzystanie z karty Nano SIM, upewnij 

się, że 

jest włożona w stan wyłączenia (wprzypadku metody wyłączania, 

naciśnij długoklawisz 

funkcyjny, aby wybrać opcję wyłączenia) 

Przypomnienie: Nie zginaj/nie zdrapuj karty i zachowaj czyste złote styki 

Unikaj wilgoci, brudu, kurzu i chemikaliów.  



 

Opis karty
 
Pokrywa karty SIM (musi być wyłączona przed załadowaniem karty SIM)Pry otworzyć tylną pokrywę karty SIM, 

otworzyć pokrywę mocowania karty SIM, włączyć  wymaganą kartę SIM i zablokować pokrywę mocowania karty 

SIM, zamknąć tylną pokrywę i ponownie uruchomić. 

Jak pokazano na rysunku 3, roztwór: 

©Wytwierdzaj, czy karta telefoniczna może być normalnie używana w telefonie 

©Podtwierdzanie metody wkładania karty 

©Confirm, czy pasek zegarka jest w dobrym stanie, podłączyć go i ponownie uruchomić go, aby sprawdzić stan, 

jeśli powyższe warunki są spełnione. Jeśli nadal nie ma wyświetlacza, skontaktuj się z działem obsługi klienta  

platformy zakupu.

Podważ 

otwartą 

pokrywę 

kart 

Normalne 

rozpoznawanie 

kart 



 

Szybki przełącznik 

Pamięci 

Gps 

Tryb pozycjonowania zegarka dziecięcego 

Pobierz ( 19 
Plik (Plik) Expl (expl)... Przeglądaj 

QRCode 

Wyszukiwanie (w tym) Qrcode w Sklepie Play 

1 Kliknij kod QR w menu 

2 Kliknij aplikację, aby pobrać, użyj Whatsapp telefonu komórkowego do 

skanowania kodu QR 

które wyskakuje na zegarku, do pobrać app 

3 Użyj aplikacji telefonu do skanowania kodu QR, co pojawia się w 

"Zegarku wiązania", aby powiązać 

Muzyka 

(muzyk

a) 



 

Przełącznik wyświetlania zegara 

Po naciśnięciu klawisza funkcyjnego na ekranie wyświetlany jest interfejs 

wyświetlacza zegara Długie naciśnięcie ekranu zegara, a następnie pojawią się 

opcje wyświetlania zegara, wybierz dowolny 

 

Przesuń palcem w lewo i w prawo, aby 

wybrać wiele wyświetlaczy 

Instrukcja: 

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do użytku w 

przyszłości. 

Zdjęcia w tej instrukcji są używane do poznania działania użytkownika i są tylko w celach 

informacyjnych. Szczegółowe informacje można znaleźć w rzeczywistym produkcie. 

Nasza firma stale udoskonala i doskonali wykorzystanie produktów, takich jak zawartość zawarta w 

instrukcji i produkcie. Rzeczywiste funkcje, specyfikacje lub parametry są nieco inne i nie będziemy 

w stanie powiadomić Cię oddzielnie. Proszę zrozumieć, więc wszelkie roszczenia oparte na danych, 

ilustracjach lub opisach tekstowych w niniejszej instrukcji nie będą akceptowane. 

(Z zastrzeżeniem produktu i rzeczywistego przedmiotu) 

Ciepłe wskazówki: Jeśli zegarek jest wystawiony na działanie wody, należy ją jak 

najszybciej wysuszyć 

aby uniknąć penetracji zegarka i uszkodzić części zegarka. Prosimy o pobyt 

z dala od środowiska o wysokiej temperaturze i unikać ekspozycji na światło 

słoneczne. 

Długie naciśnięcie dla wyboru wyświetlacza zegara 



 

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/

