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Instrukcja obsługi 

SMARTWATCH DZ09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO: 

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi.  

Zaleca się używać tylko oryginalnej baterii, ładowarki i akcesoriów, które znajdują 

się w otrzymanym zestawie z urządzeniem. Producent ani dystrybutor nie bierze 

odpowiedzialności za użytkowanie akcesoriów innych firm. 

Zabrania się demontażu smartwatcha przez nieautoryzowane osoby.  

Zabrania się używania substancji rozpuszczalnych typu benzyna, rozpuszczalnik, 

alkohol do czyszczenia obudowy urządzenia. 

Zabrania się wystawiania urządzenia na nadmierne promienie słoneczne, 

zakurzenie bądź zabrudzenie.  

Smartwatch należy przechowywać w suchym miejscu. Nie należy go używać w 

wilgotnych miejscach jak łazienka. 

Smartwatch nie jest wodoszczelny i jest ściśle zabronione użytkowanie go w 

deszczu bądź w wilgotnych pomieszczeniach.  
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1. WPROWADZENIE 

1.1  Przyciski i złącza  

 
1. Przycisk ON/OFF 

2. Kamera 

3. Gniazdo microUSB 

4. Głośnik 

5. Wyświetlacz 

6. Antena GSM 

1.2  Gniazdo karty SIM i microSD: 

 

 

2. FUNKCJE SMARTWATCH’a 

 

SMARTWATCH DZ09 obsługuje karty SIM w czterech zakresach 

(850,900,1800,1900)MHZ oraz karty pamięci microSD o pojemności maksymalnie 

32GB.Można go również używać jak smartwatcha Bluetooth do synchronizowania z 

innym telefonem (Iphone, Android) odtwarzacza muzycznego, historii połączeń, 

książki telefonicznej. Na telefonach z systemem android można synchronizować 

wiadomości SMS, E-mail, Facebook, Skype i Twitter. 

Posiada również wbudowany Bluetooth, alarm, kalendarz, odtwarzacz muzyki, 

monitor snu, krokomierz, zdalną kamerę i tak dalej. 
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3  USTAWIENIA 

3.1 Bluetooth 

Option Instructions 

Power Włącza/Wyłącza Bluetooth  

Visibility 
Włączenie/Wyłączenie widoczności 

urządzenia 

My device Umożliwia zmianę nazwy urządzenia 

 

3.2 Przywracanie ustawień fabrycznych 

Ustawienia fabryczne można przywrócić w menu “Ustawienia”. Po wybraniu tej opcji 

należy wprowadzić hasło zabezpieczające „1122”. 

 

3.3  Odtwarzacz audio 

Wewnętrzny odtwarzacz muzyki może odtwarzacz muzykę i ustawić ją jako dzwonek 

Smartwatcha. Uwaga: Pliki audio muszą znajdować się w katalogu głównym „my 

music” 
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3.4 Instalacja aplikacji Bluetooth na smartfonie 

1: Aby aplikacja działała poprawnie musi zostać zainstalowana przed połączeniem 

się ze Smartwatch’em 

2: Aplikację można zainstalować na dwa sposoby.  
a) Z menu zegarka należy wybrać ikonkę ‘Quick response’ i przy pomocy 

aplikacji do skanowania kodów QR zeskanować kod z zegarka. Po 
rozpoznaniu kodu telefon wyświetli zapytanie o zgodę na instalację 
dedykowanego oprogramowania. 

 
 
 
 

 

 

 

 

b) Pobrać z oficjalnego sklepu Google Play Store. Aby to zrobić zaloguj się do sklepu 

Google i wyszukaj aplikację „SmartWear”. Następnie zainstaluj ją. 
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Interfejs aplikacji BTNotification: 

  

 

 

*Możesz kliknąć na  aby zatwierdzić bądź zabronić przesyłania powiadomień dla 

danej usługi. 

 

3: Kliknij “Accessibility settings”. Następnie zatwierdź przyznanie zezwoleń dla 
aplikacji BTNotification dla przesyłania powiadomień na zegarek. 
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4. Kliknij “Notification APP” by wybrać aplikacje, które będą miały prawa do 
przesyłania powiadomień na zegarek: 
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