INSTRUKCJA OBSŁUGI H5

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.


Instrukcja ładowania: microUSB dostosowane do ogólnej wtyczki zasilania telefonu lub kabla USB komputera, jak
pokazano na poniższym obrazku, otwórz blokadę USB, włóż kabel ładujący w odpowiednie miejsce, aby rozpocząć
ładowanie, całkowite naładowanie zajmie około 180 minut.



Karta SIM: wspiera połączenia GSM 2G i połączenia sieciowe, obsługuje sieć WCDMA 3G, FDD 4G, TDD 4G, nie obsługuje
połączeń CDMA 2G oraz sieci, obsługuje kartę SIM Nano. W stanie wyłączenia, zdejmij pokrywę gniazda karty SIM, włóż
kartę SIM jak pokazano poniżej. Załóż pokrywę gniazda najpierw od strony lewej i od góry, następnie popchnij ją mocniej
w lewo.

Krok 1: Podważ miejsce zaznaczone na czerwono paznokciem, aby otworzyć pokrywę gniazda SIM.
Krok 2: Kierunek włożenia karty SIM tak jak pokazuje obrazek.










Instrukcja obsługi: Jeśli zegarek się zawiesił, przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 10 sekund, zresetuj wszystkie
ustawienia do ustawień fabrycznych.
Przycisk włączania/wyłączania: długie naciśnięcie w celu włączenia/wyłączenia, krótkie naciśnięcie powoduje powrót do
interfejsu trybu gotowości, ponowne krótkie naciśnięcie wyłącza ekran, krótkie naciśnięcie powoduje rozjaśnienie ekranu kiedy
ekran jest wyłączony.
Gest TP: Stuknij każdą ikonkę, aby wejść w jej funkcje, przesuń w prawo, aby powrócić, przesuń w lewo do kolejnego menu.
Przełączanie tarczy zegarka: Naciśnij długo tarczę trybu gotowości, przesuń w prawo lub w lewo, aby wybrać żądaną tarczę
zegarka, stuknij aby potwierdzić wybór.
Pasek stanu: Podczas trybu gotowości, przesuń w dół, aby przejść do 3 głównych interfejsów:
1) Lewy: Wybudzenie ekranu przy ruchu nadgarstka / Ustawienia / SOS / Tryb samolotowy

2) Środkowy: Bateria / Status sygnału / Połączenie danych/ Wi-Fi.
3) Prawy: Powiadomienia / Ostatnie zadania / Bluetooth / Jasność.
W trybie gotowości przy przesunięciu w górę uzyskujemy poniższe funkcje:
Kompas / Monitorowanie snu / Krokomierz / Tętno / Pogoda / Ciśnienie powietrza / Wysokość
Przesunięcie w dół powoduje powrót do trybu gotowości.



W trybie gotowości przesunięcie w lewo powoduje przejście do menu głównego.



Funkcja GPS: Wsparcie natychmiastowego pozycjonowania, elektroniczne ogrodzenie, śledzenie trasy, widok mapy ulic,
nawigacja, SOS.
Najpierw w telefonie wyszukaj w sklepie z aplikacjami "FangZouDiu", pobierz (możesz również zeskanować poniższy kod
QR, aby pobrać aplikację), otwórz aplikację, zarejestruj konto i zaloguj się, zostaniesz poproszony o utworzenie grupy, po
utworzeniu grupy dostępny jest przewodnik, przeczytaj go uważnie i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Kod QR aplikacji FangZouDiu
Utwórz grupę: Kliknij nazwę grupy centralnej, istnieje opcja Dodaj nową grupę.
Dodaj użytkowników grupy: Kliknij na prawy dół + ikona, jest kilka sposobów na dodanie nowych przyjaciół, można
bezpośrednio wprowadzić numer (każdy użytkownik podczas rejestracji ma przypisany numer), lub skanować kody QR
użytkowników do dodania.
Jak się wylogować: Kliknij na lewą górę „Me”, wejdź w rozwijane menu na dole by wylogować.
Ustawienia pozycjonowania: Wprowadź przedostatnią funkcję grupy użytkowników w dolnym wierszu, wejdź w ustawienia,
takie jak zmiana nazwy grupy, dzielenie się lokalizacją, dzielenie się drogą, przypomnienie o odległości, elektroniczne
ogrodzenie, etc.
SOS: Wprowadź funkcję na górze prawej strony, kliknij „Pilne, wyślij natychmiast” i wszyscy w grupie zostaną ostrzeżeni.
Główne funkcje:


Tryb wielu ruchów: w trybie gotowości przesuń w prawo, aby wejść w tryb wielu ruchów, a następnie przesuń w lewo z
powrotem do trybu gotowości. Są do wyboru: Spacer, Bieganie na świeżym powietrzu, Bieganie w halach, Wspinaczki górskie,
Bieg przełajowy, Półmaraton, Maraton, Jazda na rowerze, etc. Wybierz tryb i wejdź do oczekującego interfejsu GPS, po
pozycjonowaniu możesz zaczynać, jeśli nie potrzebujesz pozycjonowania stuknij anuluj i zacznij bez namierzania GPS.



Ostatnie zadania: System będzie wolniejszy, jeśli otwartych jest zbyt dużo aplikacji. Możesz przeglądać ostatnio otwarte
aplikacje, jak również zamknąć niektóre z nich.



SOS: Ustawienia – Ustawienia SOS - 3 numery alarmowe mogą być zachowane, stuknij SOS aby wybrać numer zgodnie z
ustaloną kolejnością.



Powiadomienia: Stuknij tarczę w trybie gotowości, wybierz wiadomość, aby wyświetlić jej zawartość na pełnym ekranie. T



Monitorowanie tętna: Wejdź, aby automatycznie zacząć pomiar w ciągu 3 sekund, jest to dynamiczny pomiar tętna, przesuń w
prawo, aby wyjść, kliknij w górny prawy róg, aby wejść w historię pomiarów. i



Kompas: Wejdź i pokręć nadgarstkiem w celu kalibracji, po kalibracji wskaże Ci kierunek.



Monitorowanie snu: Ta funkcja włącza się automatycznie od 21 do 9 każdego dnia, zapisuje dane snu, kliknij w środkowy wpis ,
aby przejść do statystyk snu, przesuń w prawo do interfejsu snu.



Krokomierz: Ma licznik kroków i dystans, dane są zapisywane o 12 każdej nocy i ponownie ustawione na 0. Kliknij na środkowy
wpis, aby przejść do dziennego wykresu kroków, przesuń w prawo, aby powrócić do interfejsu krokomierza.



Ciśnienie / temperatura powietrza: Po podłączeniu do sieci, poprzez pozycjonowanie GPS łączy się z dostawcą usług w celu
uzyskania lokalnych danych o ciśnieniu i temperaturze powietrza.



Wysokość: Po podłączeniu do sieci, poprzez pozycjonowanie GPS łączy się z dostawcą usług w celu uzyskania lokalnych danych o
wysokości.



Bluetooth: Wejdź do menu głównego – Ustawienia – Połączenie sieciowe – Bluetooth – włącz Bluetooth – otwórz – kliknij, aby
szukać urządzeń Bluetooth, wybierz nazwę urządzenia do podłączenia, kliknij połącz. Jeśli chcesz, by inne urządzenia mogły
wyszukiwać zegarek, włącz „Urządzenie może być wyszukiwane”.



Wi-Fi: Wejdź do menu głównego - Ustawienia – Połączenie sieciowe – WLAN, wybierz nazwę Wi-Fi, z którym chcesz się połączyć
i wprowadź hasło.



Centrum audio: Notatka głosowa, Odtwarzacz muzyki.



Centrum multimediów: Galeria, Filmy.



Zegar: Stoper, Budzik, Odliczanie.



Narzędzia: Kalkulator, Kalendarz.



Style: Dostępne są dwie opcje. Kiedy wybrany jest jeden tryb, przesuń w prawo, aby zmienić.



Ustawienia: Możesz sterować różnymi ustawieniami urządzenia.



Aparat: Włącz aparat, aby robić zdjęcia i zachowywać je w Galerii.



Zarządzanie zegarkiem: Pobrane (tutaj można znaleźć aplikacje pobrane z przeglądarki), Zarządzanie plikami



Wybór trybu: Tryb normalny, tryb przyspieszony (podczas korzystania z dużej ilości aplikacji do gier, zużycie baterii zegarka
będzie wyższe i zazwyczaj nie jest to zalecane).



Pobieranie aplikacji: System operacyjny zegarka to Android 6.0, co zezwala na pobieranie różnych aplikacji z przeglądarki
zegarka. Nowo pobrane aplikacje innych firm znajdują się w menu głównym – Więcej.



Aktualizacja bezprzewodowa: Wejdź do menu głównego – Ustawienia – O zegarku – Aktualizacja bezprzewodowa – kliknij, aby
wyszukać najnowszą wersję, upewnij się, że bateria ma ponad 80%. Zawsze zapewniamy Ci najnowsze oprogramowanie.

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:

