
 

 

Instrukcja Smartwatch DZ09 

 

 

 

1.Szczegóły produktu: 

 
Złącza i przyciski: 
 
ON/OFF/powrót – Przyciśnij i przytrzymaj aby włączyć/wyłączyć zegarek. 
Krótkie przyciśnięcie powraca do głównego ekrany startowego.  
Mikrofon – Nie zasłaniaj podczas rozmowy. 
USB – gniazdo ładowania. 
Głośnik – Nie zasłaniaj podczas rozmowy. 
Kamera – pozwala na wykonywanie zdjęć         
     



 

 

 
 
     
 
 

1. Połączenie Bluetooth z Telefonem: 
 
Aby rozpocząć korzystanie ze smartwatcha w trybie asystenta Bluetooth należy 
wejść w menu zegarka, następnie Bluetooth. Opcje „Zasilanie (Power)” oraz 
„Widoczność (Visibility)” muszą być włączone.  
 
Połączenie Bluetooth musi być również włączone i aktywne na smartfonie z 
którym parujemy zegarek. W menu ustawień Bluetooth smartfona zegarek 
powinien być widoczny jako „DZ09” lub „Smart watch”, na tym etapie należy 
sparować zegarek ze smartfonem.  
 
Po zakończeniu parowania oba urządzenia powinny ze sobą współpracować. 
Poprawność połączenia można łatwo sprawdzić wykonując połączenie z innego 
telefonu na telefon, do którego został podłączony smartwatch.  
 
W momencie połączenia przychodzącego zegarek powinien zacząć dzwonić, 
umożliwić odbiór połączenia oraz pełnić funkcję zestawu głośnomówiącego. 
Jeśli tak nie jest należy ponownie sprawdzić poprawność połączenia Bluetooth 
między zegarkiem a smartfonem.  
 
Następnie można przystąpić do instalacji aplikacji wspomagającej na smartfonie. 
W sklepie Google Play jest dostępnych wiele tego typu aplikacji jednak 
polecamy korzystanie z „BT Notification”. Aby ją pobrać należy w sklepie 
Google Play wpisać „BT Notification”. 
 
Po zainstalowaniu jednej z powyższych aplikacji należy ją uruchomić i połączyć 
się z wcześniej sparowanym zegarkiem oraz zezwolić na przesyłanie i 
synchronizowanie powiadomień Push na zegarek. W menu aplikacj i jest 
możliwość wyboru które powiadomienia mają być przesyłane na zegarek (SMS, 
Whatsapp, Messenger, Facebook, Viber, Instagram, E-Mail, itd.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
2. KARTA SIM 
 
Korzystanie z funkcji samodzielnego telefonu wymaga zainstalowania w 
zegarku karty SIM.  
 
W tym celu delikatnie zdejmij klapkę, która znajduje się na spodzie 
koperty zegarka i ostrożnie wyjmij baterię.  
Pod baterią znajdują się dwa gniazda – SIM  oraz MicroSD.  
Włóż kartę MicroSIM  do gniazda SIM  i zabezpiecz metalowym 
zatrzaskiem.  
Włóż baterię i załóż klapkę.  
Po włączeniu zegarka karta SIM  zostanie automatycznie wykryta i jeśli 
jest zablokowana kodem PIN trzeba będzie go wpisać na ekranie. 
Zegarek nie posiada blokady SIMLock więc działa z kartami każdego 
operatora.  
Teraz po wykonaniu połączenia na numer telefonu przypisany do 
zainstalowanej karty SIM zegarek zadzwoni a rozmowy odbywać się 
będą za pomocą wbudowanego głośnika oraz mikrofonu.  
Smartwatch w tym trybie pozwala również na odbieranie i wysyłanie 
wiadomości SMS.  
 
Aby zainstalować w zegarku kartę pamięci należy wykonać dokładnie te 
same czynności co w przypadku instalacji karty SIM .  
 
Kartę MicroSD (pojemność max. 32GB) instalujemy w gnieździe 
znajdującym się obok gniazda karty SIM wsuwając ją zgodnie z 
wycięciem.  
Po uruchomieniu zegarka zawartość karty pamięci będzie widoczna w 
aplikacji „Menedżer plików”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Szybki kurs obsługi zegarka 
 
Przejście na następną stronę wykonujemy przesuwając palcem 
po ekranie w lewo.  
Powrót do ostatniej strony poprzez przesuwanie palcem po 
ekranie w prawo.; wejście do powiadomień poprzez 
przesunięcie z “góry na dół; a powrót na ekran główny 
przesunięciem z dołu do góry. 
Ruch należy wykonać zdecydowanie zbyt krótkie przesunięcie 
zegarek wyeliminuje traktując je jako błąd. 
 

4. Ekran zegara 
 

      Sposoby ustawiania zegarka: 
 
Metoda 1: Włączyć zegarek, kiedy zegarek wyświetla ekran zegara, proszę 
nacisnać ekran na środku następnie wybieramy ten wygląd, który nam 
najbardziej odpowiada. 
 
Metoda 2: Włączyć zegarek, Menu główne (main menu): ustawienia (setting)--
ustawienia zegara (clock setting)--ustawienia menu trybu uspienia (standby 
menu display) – odblokować wybór (unlock selection) ,wybrać wygląd zegara 
jaki się nam podoba. 

      

5. Zmiana języka na Polski 

 
Aby zmienić język zegarka należy wejść w 
  
Ustawienia(Setting) ----> Ustawienia Zegarka(Phone Setting) ----> 
Język(Language) ----> Język Polski ---> OK 

 
Aby przywrócić zegarek do ustawień fabrycznych należy przejść w 
Ustawienia  Restore Setiing -  Kod 1122 



 

 

 
Rozwiązywanie problemów 
 
1. Nie da się włączyć 
   
Jeśli smartwatch nie chce się włączyć upewnij się, że bateria jest naładowana. 
W tym celu podłącz zegarek za pomocą dołączonego kabla USB do 
uruchomionego komputera lub jakiejkolwiek ładowarki USB na minimum 20 
minut. Jeśli w tym czasie zegarek nie wykaże żadnych objawów działania 
spróbuj podłączyć ładowanie innym kablem USB do innego źródła prądu. Jeśli 
to nie pomaga bateria lub zegarek są prawdopodobnie niesprawne.  

 
2. Nie da się połączyć z telefonem 
   
Jeśli na liście widocznych urządzeń Bluetooth w smartfonie nie widać zegarka 
upewnij się, że w ustawieniach zegarka połączenie Bluetooth jest włączone 
oraz ustawione na „Widoczny”. Jeśli smartfon nadal nie widzi zegarka spróbuj 
odnaleźć smartfon z poziomu zegarka. W tym celu otwórz w zegarku menu 
Bluetooth i użyj funkcji „Znajdź urządzenie”, „Search new device” lub „My 
devices”. 

 
3. Bateria krótko trzyma 
   
Bateria w tego typu zegarkach powinna wytrzymać od rana do wieczora przy 
normalnym, średnim użytkowaniu. Jeśli Twój zegarek ro zładowuje się dużo 
wcześniej może to oznaczać uszkodzoną baterię. Należy jednak pamiętać, że 
intensywne używanie zegarka (zwłaszcza połączenia telefoniczne) mocno 
skraca czas pracy na baterii. Bateria będzie się również rozładowywać bardzo 
szybko jeśli zegarek będzie wykorzystywany w trybie samodzielnego telefonu 
(karta SIM) a zasięg sieci będzie słaby. Wymusza to na zegarku częste 
wyszukiwanie sieci GSM co powoduje bardzo szybkie rozładowanie baterii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu  się urządzeń  elektrycznych i 
elektronicznych  (dotyczy gospodarstw domowych) 

 
 

 
Przedstaw iony symbol umieszczony na produktach 
lub dołączonej do ich  

dokumentacji informuje, że niespraw nych urządzeń 

elektrycznych lub  
elektronicznych nie można wyrzucać razem z 

odpadami gospodarczymi.  
Praw idłow e postępow anie w  razie konieczności 

pozbycia się urządzeń  

elektrycznych lub  
elektronicznych, utylizacji, pow tórnego użycia lub  

odzysku  
podzespołów  polega na przekazaniu urządzenia do 

wyspecjalizow anego punktu  

zbiórki, gdz ie będzie przyjęte bezpłatnie.  
W niektórych krajach  

 
Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej 
 
W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych,  

prosimy  
skontaktow ać się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostaw cą,  

którzy udzielą dodatkow ych informacji.  

 
Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską 
 
Taki symbol jest w ażny tylko w  Unii Europejskej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu 

prosimy skontaktow ać się z lokalnymi w ładzami lub ze sprzedaw cą celem uzyskania informacji o 

praw idłow ym sposobie postępow ania. 

 
IMPORTER: 
 

KA3MARKET Przemysław  Wojtczyk  
Ul. Owsiana 8/10 m.2  

25-725 Kielce 
Polska 

NIP: 657-257-10-05 

Tel.: +48 576 955 444 
www .ka3market.pl 

 
*Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorow i podczas zakupu innego urządzenia.  

Praw idłow a utylizacja urządzenia umożliw ia zachow anie cennych zasobów  i uniknięcie negatyw nego 

wpływ u na zdrow ie i środow isko, które może być  
zagrożone przez nieodpow iednie postępow anie z odpadami. Szczegółow e informacje o najbliższym 

punkc ie zbiórki można uzyskać u w ładz lokalnych.  
Niepraw idłow a utylizacja odpadów  zagrożona jest karami przew idzianymi w  odpow iednich 

przepisach lokalnych. 

http://www.ka3market.pl/

