
Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup Smartwatcha dla dzieci.
Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję 
obsługi, aby poprawnie przeprowadzić instalację i kon�gurację 
urządzenia.

(1) Sprawdź czy wszystkie akcesoria zostały dołaćzone do zestawu
(2) Naładuj zegarek dołączonym do zestawu kablem Micro USB.
(3) Włóż do zegarka kartę Micro SIM - miejsce na kartę znajduje się pod 
tylnią pokrywą Smartwatcha.
(4) Zainstaluj aplikację na telefonie

01. Przed użyciem produktu

02. Przed użyciem produktu
      Lokalizacja urządzenia z użyciem sieci telefonicznej       Książka 
telefoniczna     Komunikator głosowy      Alarm SOS      Gra 
matematyczna      Aparat     Album fotogra�czny      Latarka 
     Samodzielne wybieranie numeru   

Wejście Micro USB

SIM

Odbierz połączenie 

Przycisk 
Wł/Wył/SOS

Aparat

03. Opis urządzenia

Alarm SOS: Przytrzymaj przycisk Wł/Wył/SOS przez 5 sekund. 
Zegarek wykona połączenie do zapisanych numerów alarmowych.
Wygaszacz ekranu: Naciśnij przycisk Wł/Wył/SOS, aby 
włączyć/wyłączyć wyświetlacz
Menu: Dotknij ekranu i przesuń palec w prawo, aby wejść do 
menu

04. Obsługa przycisków

Zasilanie: Przytrzymaj przycisk Wł/Wył/SOS, aby włączyć urządzenie
Odbierz połączenie przychodzące: Naciśnij przycisk odbierz 
połączenie, aby odebrać przychodzące połączenie lub przesuń ikonę 
zielonej słuchawki na wyświetlaczu we wskazanym kierunku. 

05. Wkładanie karty SIM
Upewnij się, że wkładasz właściwy rozmiar karty SIM. Do 
urządzenia należy włożyć kartę Micro SIM. 
Otwórz tylną pokrywę zegarka, aby włożyć kartę Micro SIM

06. Instalowanie aplikacji
Aby zainstalować aplikację, włącz/odblokuj smartwatch, wejdź do 
menu, następnie wejdź w zakładkę URZĄDZENIA, POBIERZ 
APLIKACJĘ i zeskanuj kod QR.
Zainstaluj aplikację na swoim smartfonie i dodaj urzadzenie. 
Pobierz aplikację „Dowear” na swój telefon, zarejestruj ID, kod, 
aby powiązać smartwatch z telefonem komórkowym. Teraz 
możesz śledzić lokalizację smartwatcha, dodac numery do listy 
kontaktów ( max 30 numerów), ustawić zdalne wyłączanie, 
budzik, głośność i czas, resetowanie zegarka i ustawienia.

07. Wykonywanie połączeń 
Jeżeli Twój Smartwach nie jest podłączony do żadnego urządzenia 
wpisz dowolny numer, aby zadzwonić. 
Jeżeli sparowałeś zegarek ze swoim telefonem, możesz zadzwonić 
pod numery dodane do listy kontaktów na Smartwatchu. Jeśli nie 
posiadasz zapisanego numeru telefonu na Smartwatchu, najpierw go 
dodaj do listy kontaktów, następnie wykonaj połączenie. 

08. Czat głosowy
Kliknij na strzałki, aby wybrać osobę z listy kontaktów. Naciśnij i 
przytrzymaj, aby nagrać głos. Nastepnie wyślij wiadomośc głosową. 
Jeśli dostaniesz wiadomość głosową na ekranie pojawi się ikona 
sygnalizująca o nowej wiadomości. 

09. Aparat
Kliknij na aparat, aby robic zdjęcia. Zdjęcia zostaną wysłane do 
aplikacji na Twoim telefonie

10. FAQ
Jeśli zegarek nie moze połączyć się z serwerem, a na aplikacji 
wyświetla się komunikat o braku dostępu do internetu, sprawdź: 
1. Czy urzadzenie jest w zasięgu sieci GSM
2. Czy telefon ma połaczenie z internetem
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