Instrukcja Zegarka Xblitz X-Watch X1 Bluetooth
Dziękujemy za wybór naszego urządzenia. Korzystanie z poniższej instrukcji pozwoli w
wyczerpujący sposób zrozumieć sposób funkcjonowania i możliwości zegarka.
Urządzenie jest dostosowane do współpracy z innymi urządzeniami typu smart, pozwala na
synchronizację kontaktów telefonicznych i oferuje wiele przydatnych funkcji i usług
usprawniających Twoją pracę oraz aktywny wypoczynek.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich danych technicznych oraz konfiguracji
produktu według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia oraz bez konieczności
uwzględnienia takich zmian w tej instrukcji.

IOS APP Download：
※Obsługuje wyłącznie Bluetooth 4.0
Kiedy uruchomisz swój zegarek i zainstalujesz “smartblue” na telefonie, zegarek będzie
pokazywał wiadomości i inne informacje, które będą wyświetlane na górze ekranu.
Metody zdobycia aplikacji na iPhone:
1. Wejdź na stronę APP STORE na swoim telefonie i wyszukaj aplikację „smartblue”
2. Ściągnij aplikację za pomocą poniższego kodu:

ANDRIOD APK Download:
Kiedy uruchomisz swój zegarek i zainstalujesz aplikację “smartwatch.apk” na telefonie,
uzyskasz na swoim urządzeniu dostęp do powiadomień SMS, LINE, Facebook, Facebook
Message, QQ, prognozy pogody i innych komunikatów ze swojego telefonu.
APK opcja instalacji numer 1：Ściągnij aplikację za pomogą poniższego kodu:

※ Ściągnij proszę BT4.0 APK

APK opcja instalacji numer 2：Strona internetowa

IP Address: http://115.29.176.128/android/softwarelist.html
※ Ściągnij proszę BT4.0 APK

Po zainstalowaniu aplikacji “Smartwatch.apk”, uruchom opcję Bluetooth i połącz telefon z
zegarkiem. Smartphone wyśle zapytanie o połączenie urządzeń, naciśnij przycisk
„Potwierdź/Confirm”. Po około 5 sekundach zegarek poprosi o synchronizację daty i czasu (jest to
niezbędne do poprawnej instalacji „smartwatch.apk” na telefonie). Pojawienie się ikonki " " na
głównym ekranie oznacza poprawne połączenie między zegarkiem a telefonem. Po udanym
połączeniu możesz rozpocząć efektywne użytkowanie zegarka zgodne z załączoną instrukcją.
Po zainstalowaniu aplikacji „SmartBlue.app”, uruchom aplikację i wypełnij rejestrację,
wpisując swój numer telefonu, hasło oraz inne istotne informacje w głównym interfejsie. Naciśnij
ikonę Bluetooth i rozpocznij wyszukiwanie zegarka, następnie zatwierdź wniosek „Bluetooth
pairing request” i obserwuj jak ikonka Bluetooth na górze głównego ekranu zmieni kolor na
zielony

,. Oznaczać to będzie, że połączenie jest aktywne i możesz użyć QQ, WeChat,

wiadomości oraz inne aplikacje tego typu na telefonie. Następnie powróć do głównego ekranu
telefonu, przejdź do ustawień Bluetooth, włącz Bluetooth i wyszukaj urządzenie. Pojawienie się
białej ikonki " " oraz zmiana zielonej ikonki Bluetooth na białą oznaczać będzie, że nawiązanie
połączenia między zegarkiem i telefonem zakończyły się sukcesem. Jednocześnie na zegarku
pojawią się stosowne ikony potwierdzające możliwość korzystania z wybranych funkcji zegarka.
Sposoby działania:
Prawa strona zegarka: Naciśnij aby przełączyć, naciśnij krótko aby powrócić do ekranu
głównego

Ekran dotykowy: Przeciągnij z lewa do prawa aby powrócić do poprzedniego menu,
przeciągnij z prawa do lewa aby zatwierdzić
Ekran dotykowy: Dotknij ekran aby potwierdzić (w przypadku wibracji połączenia,
monitoru snu – zdalne powiadomienie dla następnego ruchu)

※ Wprowadzenie do głównego menu：Główne menu zegarka zostały podzielone na 3 strony:
Pierwsza strona: Bluetooth, Spis połączeń, Połączenie telefoniczne, App download, Kamera,
Stoper, Muzyka, Wiadomości, Lista numerów telefonów
Druga strona: Czas Data, Anti-lost, Dzwonek, Krokomierz, Kompas, Typ zegara, Ustawienia,
Statystyki snu, Tryb oszczędzania energii
Trzecia strona: Alarm, Czujnik rytmu serca, Przypomnienie o trybie siedzącym, Język,
Konfiguracja jednostek, Kalkulator, Podświetlanie wyświetlacza, Pilot, Znajdź telefon
Funkcje:
● Bluetooth: Wybierz tą funkcję, aby przejść do kolejnego menu
1）Synchronizacja Blueutooth~ wyszukiwanie i dopasowywanie połączenia z urzędzaniamy
bluetooth
2）Ustawienia Bluetooth ~ Włącz/wyłacz Bluetooth, Tryb widoczności, Nazwa urządzenia
3）Alarm oddalenia ~ Kiedy funkcja jest włączona, zegarek poinformuje sygnałem dźwiękowym
o braku połączenia z telefonem
●Spis polaczeń: Wybierz tą funkcję, aby przejść do kolejnego menu
1）Nieodebrane ~ Wyświetla nieodebrane połączenia, możliwość bezpośredniego połączenia z
konkretnym numerem
2）Wybrane numery~ Wyświetla wybrane połączenia, możliwość bezpośredniego połączenia z
konkretnym numerem
3 ） Odebrane ~ Wyświetla odebrane połączenia, możliwość bezpośredniego połączenia z
konkretnym numerem
4）Wszystkie ~ Wyświetla wszystkie połączenia z telefonu
●Połączenie telefoniczne: Możliwość wyboru połączenia za pomocą zegarka połączonego z
telefonem
●App download：Dla systemu Android potrzebne jest zainstalowanie aplikacji "Smartwatch.apk",
IPhone wymaga aplikacji "SmartBlue.app".
●Kamera: Zdalne włączanie/wyłączanie aparatu w telefonie, naciśnij, aby zrobić zdjęcia
●Stoper: Wybierz tą funkcję, następnie uruchom odliczanie bądź zeruj licznik
●Muzyka: Możliwość wyboru muzyki na telefonie
●Wiadomości: Aby skorzystać z funkcji musisz zainstalować " Smartwatch.apk" i skorzystać z
1）Inbox/Przychodzące: Pokazuje wiadomości przychodzące na telefon
2）Sent messages/Wysłane: Pokazuje wiadomości wysłane z telefonu
● Lista numerów telefonów: Kiedy zegarek jest połączony z telefonem może wyświetlać
kontakty z telefonu (możliwość wyświetlenia do 1000 kontaktów)
●Czas Data: Możliwość ustawienia czasu i daty na zegarku, po wyborze funkcji wyświetli się
kolejne menu:
1）Ustaw Godzinę
2）Ustaw Datę
3）Format
●Anti lost: Zegarek poinformuje dźwiękowo o utracie połączenia z telefonem, po wyborze
funkcji wyświetli się kolejne menu.
●Dzwonek: Możliwość ustawienia wibracji bądź dźwięków, po wyborze funkcji wyświetli się

kolejne menu:
1）Milczy
2）Wibracje
3）Dźwięk1
4）Dźwięk 2
5）Dźwięk 3
●Krokomierz: Kalkulator czasu przemieszczania się (Godziny, minuty, sekundy) i długość
przebytej trasy (w km), po wyborze funkcji wyświetli się kolejne menu:
1）Krokomierz ~ Przelicznik kroków, kilometrów i spalonych kalorii
2）Ustawienia kroku ~ Wybór długości (cm)
3）Ustaw Wagę ~ Wybór wagi użytkownika
4）Wyczyść historię ~ Wyczyszczenie historii użytkowania
●Kompas: Wybierz funkcję, aby korzystać z kompasu
●Typ zegara: Po wyborze funkcji wyświetli się kolejne menu:
1）Zegar analogowy
2）Zegar cyfrowy
●Ustawienia: Po wyborze funkcji wyświetli się kolejne menu:
1）Znajdź telefon~ Wybierz, aby przejść do poszukiwania połączonego telefonu, ‘
2）Podświetlenie wyświetlacza~ długość czasu podświetlania (w sekundach)
3）Konfiguracja jednostek~ Możliwość wyboru jednostek (metryczne bądź imperialne)
4）About watch ~ Informacje o zegarku
●Statystyki Snu:: Monitorowanie jakości snu, po wyborze funkcji wyświetli się kolejne menu:
1）Aktywuj ~ Włącz/Wyłącz
2）Statystyki snu
3) Wyczyść historię
● Tryb oszczędzania energii: Po wyborze funkcji wyświetli się kolejne menu:
1) Włącz ~ Zmniejszy jasność wyświetlacza, uruchomi ekonomiczny tryb zużycia baterii
2 ) Wyłącz ~ Normalna jasność wyświetlacza, standardowy tryb zużycia baterii
●Alarm: Naciśnij, aby dodać alarm
● Czujnik rytmu serca: Naciśnij, aby uaktywnić monitorowanie częstotliwości bicia serca
● Przypomnienie o trybie siedzącym: Możesz włączyć bądź wyłączyć alarm informujący o zbyt
długim braku aktywności fizycznej oraz ustawić czas (minuty), po którym uaktywni się alarm
●Pilot: Konfiguracja pilota do telewizora, klimatyzacji i innych narzędzi, po wyborze funkcji
wyświetli się kolejne menu:
1)Telewizor ~ Po ukończeniu instalacji można sterować pilotem TV za pomocą zegarka –
włączać/wyłączać TV, zmieniać kanały oraz poziom głośności
2) Inne ~ Po ukończeniu instalacji możne sterować narzędziami za pomocą zegarka
3)Reset ~ Resetowanie ustawień
●Język :Wybierz swój język
Wskazówka: Akumulator w urządzeniu jest wbudowany na stałe. Ewentualne problemy z
energią mogą wynikać z faktu nieużywania urządzenia przez więcej niż miesiąc. Proszę
naładować urządzenie.
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu
oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się takiego produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektronicznego
i eketrycznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m. in. pzez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne
jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Powyższe obowiązki wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów
powstałych ze zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyclingu zużytego sprzętu. Prawidłowa
realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebiezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ
na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.
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