Smartwatch H2
Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybranie smartwatcha firmy Microwear. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją, aby
mieć pełną wiedzę na temat działania urządzenia i korzystania z niego. Firma zastrzega sobie prawo
wprowadzenia zmian w treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.
Zawartość opakowania: pudełko prezentowe, instrukcja obsługi, smartwatch, kabel do ładowania.
● Jak ładować: Magnetyczny kabel do ładowania. Jak pokazano na obrazku, należy skierować kabel
ładujący do styku ładowania z tyłu smartwatcha. Wtedy zaczyna ładować. Ładowanie trwa około
120 minut.
● Jak umieścić kartę SIM: Ten smartwatch obsługuje funkcję połączeń GSM 2G i połączenie
internetowe WCDMA 3G, nie wspiera CDMA i CDMA 2000. Obsługuje kartę NANO. W stanie
wyłączenia, jak pokazano na poniższym rysunku, z tyłu smartwatcha znajduje się pokrywa gniazda
karty SIM. Delikatnie podnieś pokrywę i zobaczysz gniazdo karty SIM. Zainstaluj kartę SIM zgodnie
z powyższymi wskazówkami i zamknij pokrywę przed włączeniem urządzenia.
Należy pamiętać, że dwa styki kabla ładującego nie mogą jednocześnie dotykać obiektu
przewodzącego, w przeciwnym razie spowoduje to zwarcie.

●Jak używać zegarka:
Prawy dolny przycisk to klawisz zasilania: długie naciśnięcie spowoduje włączenie/wyłączenie,

krótkie naciśnięcie powoduje powrót do ekranu głównego. Ekran odpowiednio włącza się lub
wyłącza podczas ponownego krótkiego naciśnięcia.
Prawy górny przycisk to klawisz powrotu: krótkie naciśnięcie powoduje powrót do poprzedniego
menu. Kiedy ekran jest wyłączony, krótkie naciśnięcie rozjaśni ekran.
Operowanie gestem TP: w wejściu w każdą funkcję, przesunięcie od lewej do prawej powoduje
powrót do poprzedniego menu.
Interfejs czasu: naciśnij długo środek interfejsu czasu, przesuń w lewo/prawo aby zmienić na inny
interfejs czasu, kliknij aby wybrać ten, który chcesz.
Pobieranie interfejsu czasu: naciśnij długo środek interfejsu czasu, następnie przesuń w lewo, na
końcu znajduje się znaczek plusa, naciśnij na plus w stanie online, wtedy możesz wybierać nowy
interfejs czasu.
Powiększanie/zmniejszanie interfejsu: bez względu na rodzaj interfejsu, przytrzymaj długo klawisz
zasilania aby wejść w interfejs. Na górze interfejsu znajduje się klawisz zwiększania/zmniejszania
interfejsu. Możesz go powiększyć lub zmniejszyć. Po wybraniu kliknij anuluj, aby wrócić.
Ostatnie zadania: System będzie wolniejszy, jeśli otwartych jest zbyt dużo aplikacji. Możesz
przeglądać ostatnio otwarte aplikacje, jak również zamknąć niektóre z nich.

● Pasek stanu: rozwijany z ekranu stanu gotowości. Są trzy strony:
Strona środkowa: Wybór trybu powiadomień w pierwszym wierszu na tej stronie
Drugi wiersz: wybudzenie ekranu przy ruchu nadgarstka / tryb samolotowy / połączenie danych /
GPS
Trzeci wiersz: opcja jasności / Bluetooth / Wi-Fi
Strona lewa: Na tej stronie znajduje się data, czas, tydzień, sygnał SIM, status połączenia Bluetooth,
procent baterii
Strona prawa: To interfejs krokomierza, są na nim dane dotyczące kroków i odległości. Dane są
zapisywane o 12.00 każdego dnia i przywracane do 0.

● Przełącz platformę: wybierz telefon, z którym chcesz się połączyć, wybierz system Android lub
iOS.
● Powiadomienia: w trybie gotowości przesuń w prawo, aby zobaczyć powiadomienia. Po
kliknięciu, powiadomienie wyświetli się na pełnym ekranie i wyświetli się treść wiadomości.
● Pogoda: w trybie gotowości przesuń w górę, aby przejść do interfejsu pogody. W stanie online
urządzenie zaktualizuje lokalne warunki pogodowe.
● Menu główne: w trybie gotowości przesuń w lewo, aby wejść w interfejs menu głównego.
● Odtwarzanie muzyki: w trybie gotowości przesuń w lewo, aby wejść w interfejs menu głównego i
ponownie w lewo, aby przejść do interfejsu odtwarzania muzyki.
● Pomiar tętna: wejdź do głównego menu – zdrowie – tętno: jest to dynamiczny pomiar tętna.
Przesuń w prawo, aby wyjść. Kliknij na historię, zapisuje ostatnich 20 pomiarów, pokazując
średnie/maksymalne/minimalne dane każdego pomiaru.
● Krokomierz: Jest na nim ilość kroków i odległość. Dane są zapisywane o 12.00 każdego dnia i
przywracane do 0.
● Połączenia: obsługuje funkcję połączeń GSM 2G.
● Rejestr połączeń: w interfejsie wybierania numerów przesuń w lewo, aby wejść w rejestr
połączeń
● Kontakty: można zapisywać lokalne kontakty. Podczas połączenia Bluetooth, mo zna
zsynchronizować wszystkie dane kontaktów z kontaktów telefonicznych.
● Bluetooth: główne menu – ustawienia – połączenia - Bluetooth, włącz Bluetooth, kliknij szukaj
urządzeń Bluetooth, wybierz nazwę urządzenia Bluetooth, kliknij połączenie. Jeśli chcesz, aby inne
urządzenia szukały zegarka, wybierz „Urządzenie może być wyszukiwane”.
● Wi-Fi: główne menu – ustawienia – połączenia - WLAN, wybierz nazwę Wi-Fi aby się połączyć i
wprowadź hasło.
● Znajdź urządzenie: naciśnij start, na telefonie uruchomi się alarm. Kiedy znajdziesz telefon,
naciśnij zakończ, a telefon wyłączy alarm. Możesz również znaleźć zegarek poprzez aplikację w
telefonie.
● Wiadomości: możesz wysyłać i otrzymywać wiadomości.
● Powiadomienia: możesz zsynchronizować funkcje powiadamiania z telefonu, takie jak WeChat,

WhatsApp, Facebook, Skype, etc. Jeśli chcesz przeczytać szczegóły, ustaw funkcję powiadamiania
wraz ze szczegółami wyświetlania.
● Zdalne wykonywanie zdjęć: podczas trybu gotowości w telefonie, a kamera telefonu włączy się
automatycznie. Kliknij smartwatch, zdjęcie zostanie zapisane na telefonie.
● Sterowanie muzyką: możesz sterować odtwarzaczem na smartfonie.
● Ustawienia: możesz sterować różnymi ustawieniami urządzenia.
● Aparat: włącz aparat, aby robić zdjęcia.
● Połącz smartfon: wprowadź kierunek połączenia
● Pobieranie aplikacji: urządzenie ma system Android 5.1, możesz pobierać różnorodne aplikacje
poprzez przeglądarkę na smartwatch'u.
● Aktualizacja bezprzewodowa: główne menu – ustawienia – o zegarku – aktualizacja
bezprzewodowa – kliknij testuj wersję. Upewnij się, że telefon ma ponad 80% baterii, abyś mógł
cieszyć się aktualnym oprogramowaniem w każdym momencie.
Ze względu na fakt, iż protokół Bluetooth jest różny w telefonach różnych producentów, czasem
połączenie Bluetooth pomiędzy telefonem i zegarkiem może być niestabilne. Należy wyłączyć
Bluetooth i połączyć ponownie. Jeśli smartwatch przestanie działać, należy przytrzymać przycisk
zasilania przez 10 sekund, aby ponownie go uruchomić.
Łączenie zegarka i telefonu: Najpierw pobierz aplikację “WiiWatch” na telefon.
● Telefon z Androidem – wejdź do głównego menu zegarka – połącz telefon – znajdź kod QR – użyj
telefonu aby zeskanować kod QR i pobrać aplikację, lub zeskanuj poniższy kod QR.

Włącz Bluetooth w telefonie i połącz “WiiWatch”, wejdź w ustawienia w prawym rogu –
zarządzanie urządzeniem – automatyczne wyszukiwanie – kiedy wyświetli się wyszukiwany H2,
dotknij H2 , połączony pomyślnie, ikona Bluetooth pokazuje znak połączenia.

Jeśli potrzebujesz rozłączyć Bluetooth, stuknij połączone urządzenie i zostanie ono automatycznie
rozłączone. Jeśli chcesz odszukać smartwatch, kliknij znajdź mój telefon i telefon wyda wygnał
dźwiękowy, aby przypomnieć.

● iPhone – wyszukaj “WiiWatch” w Appstore, aby pobrać i zainstalować.
1 Otwórz “WiiWatch” i włącz Bluetooth na telefonie
2 Wejdź w główne menu zegarka – wybierz przełącz platformę i wybierz iOs – kliknij przycisk dalej,
urządzenie uruchomi się ponownie.
3 Wejdź ponownie w główne menu zegarka – połącz telefon – wybierz trzeci interfejs – włącz
wyszukiwanie – sekundę później wyświetli się WiiWatch tak jak pokazano poniżej, kliknij go,
zapamiętaj ustawienia i zostanie to wkrótce zrobione.

Gwarancja
1. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem z jakością produktu spowodowany przez problemy produkcyjne, materiałowe, projektowe
podczas normalnego użytkowania, oferujemy 12 miesięcy bezpłatnej naprawy zegarka oraz 6 miesięcy zarówno dla kabla jak i
dla baterii (od daty zakupu).
2. Problemy awarii spowodowane przez użytkownika są poza obsługą gwarancyjną, jak poniżej:
1). Demontowanie i modyfikacja produktu.
2). Nieostrożne upuszczenie produktu.
3). Wszystkie problemy spowodowane przez stronę trzecią i niewłaściwe działania (takie jak: trzymanie gniazda w wodzie,
działanie siły zewnętrznej, zadrapania elementów zewnętrznych, etc.) są poza zakresem gwarancji.
3. Kiedy poprosisz o bezpłatną pomoc gwarancyjną, proszę dostarczyć kartę gwarancyjną z pieczęcią daty i miejsca zakupu.
4. W przypadku problemów, proszę skontaktować się ze sprzedawca lub dealera.
5. Końcowy produkt jest zgodny ze standardem.
Data zakupu:
Kod IMEI:
Sprzedawca:
Podpis klienta:
Podpis sprzedawcy:
Pieczęć sprzedawcy:

