
Zegarek SmartWatch PW-315.touch (pomarańczowy)

Szanowny Kliencie,

dziękujemy  za  zakup  ekskluzywnego  zegarka,  który  kryje  w  sobie  wysokiej  klasy  telefon

z dotykowym wyświetlaczem. Za jego pomocą przeprowadzisz  rozmowę telefoniczną,  posłuchasz

ulubionej muzyki i obejrzysz film. Spełnia też niezwykle precyzyjnie swoją podstawową funkcję –

wyświetla bieżący czas.

Prosimy o przeczytanie instrukcji  i  przestrzeganie podanych wskazówek i  porad,  abyście  mogli

Państwo optymalnie korzystać z nowego produktu.

Pearl24 Sp. z o. o.
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Zawartość zestawu

 Zegarek z funkcją telefonu dotykowego

 Kabel USB

 Zestaw słuchawkowy

 Instrukcja obsługi.

Bezpieczeństwo

 Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie Państwa z zasadami prawidłowego korzystania

z produktu. Zaleca się przechowywanie instrukcji w łatwo dostępnym miejscu, aby w razie

potrzeby mogli Państwo zweryfikować informacje.

 Wszelkie prawa do wprowadzania zmian technicznych i eliminacji błędów są zastrzeżone.

 Wszystkie cześć wchodzące w skład zestawu są konieczne do właściwego funkcjonowania

urządzenia. Dlatego należy dbać o kompletność zestawu.

 Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem. Produkt może ulec uszkodzeniu w wyniku

uderzenia, wstrząsów lub upadku nawet z niewielkiej wysokości.

 Do  czyszczenia  urządzenia  nie  należy  stosować  żrących  rozpuszczalników,  związków

chemicznych oraz silnych środków czyszczących. Zegarek należy czyścić suchą lub lekko

nawilżoną, miękką szmatką.

 Nie  powinno  się  wystawiać  urządzenia  na  zbyt  długie  i  intensywne  promieniowanie

słoneczne.  Może to  spowodować przegrzanie  się  baterii,  a  co za  tym idzie  niewłaściwe

funkcjonowanie urządzenia.

 Należy korzystać z  produktu w sposób do tego przeznaczony.  Każde inne  użycie może

spowodować uszkodzenie produktu lub jego otoczenia.

 Wszelkie modyfikacje produktu obniżają poziom jego bezpieczeństwa. UWAGA! Istnieje

ryzyko obrażeń!

 Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie!

 Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.

 Urządzenie nie powinno być narażone na następujące czynniki: duże wahania temperatur;

temperaturę powyżej 60 ºC i poniżej 0 ºC, wysokie ciśnienie, pyły, zakłócenia elektroniczne,

duża wilgotność.

 Do zestawu dołączony jest kabel USB służący do podłączenia zegarka do komputera. Przed

podłączeniem zegarka  sprawdź  czy  komputer  nie  jest  uszkodzony  i  czy  jest  właściwie
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uziemiony.

 Nosząc  zegarek  należy  unikać  miejsc,  w  których  łatwo  o  wybuch,  jak  stacja  paliw

czy fabryki chemiczne.

 Uwaga! Zgodnie  z  polskim prawem wykonywanie połączeń telefonicznych bez  zestawu

głośnomówiącego podczas jazdy samochodem jest zabronione.

 Na  jakość  działania  urządzenia  wpływają  silne  pola  elektromagnetyczne,  jak  np.

mikrofalówka, głośnik, telewizor czy radio.

 Uwaga! Urządzenie może wpływać na działanie rozrusznika. Dlatego należy przechowywać

zegarek z daleka od rozrusznika. W razie wątpliwości prosimy skonsultować się ze swoim

lekarzem.

 Zegarek może wpływać na działanie urządzeń medycznych, dlatego zalecamy wyłączenie

go w szpitalach, klinikach, itp.

WSKAZÓWKA

W tracie lotu samolotem zalecamy wyłączenie i schowanie zegarka do bagażu,

który nie będzie poddany skanowaniu promieniami rentgenowskimi w trakcie

kontroli bezpieczeństwa. 

Ważne wskazówki dotyczące utylizacji

Urządzenia elektrycznego nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. W celu właściwej

utylizacji  urządzenia należy skontaktować się  z  organizacją  odpowiedzialną za  zbiórkę elektro-

odpadów w wybranej miejscowości.

Deklaracja zgodności

PEARL. GmbH oświadcza, że produkty PX-1749 jest zgodny z wymaganiami dyrektywy RoHS

2011/65/EU i  R & TTE 99/5/EG.
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Ważne wskazówki dotyczące akumulatorów i ich utylizacji

 Akumulatorów nie zalicza się do odpadów gospodarstwa domowego. Jako konsumenci są

Państwo zobowiązani do właściwej utylizacji zużytych baterii lub akumulatorów. 

 Zużyte  akumulatory  należy  wyrzucić  do  przeznaczonego  do  tego  celu  pojemnika  lub

zwrócić do sklepu, w którym są sprzedawane.

 Zwróć  szczególną  uwagę  na  prawidłową  polaryzację  akumulatora  podczas  montażu

w urządzeniu.  Akumulator  włożony  nieprawidłowo  może  doprowadzić  do  zniszczenia

urządzenia, a nawet do pożaru.

 Nie wolno otwierać akumulatorów i wrzucać ich do ognia.

 Akumulatory,  z  których  wlewa  się  ciesz  są  niebezpieczne.  Należy  ich  dotykać  tylko

w odpowiednich rękawiczkach.

 Akumulatory należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

 Zaleca  się  wyjmowanie  akumulatorów  z  urządzenia,  jeśli  pozostaje  nieużywane  przez

dłuższy czas.
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Szczegóły produktu

1. Włącznik/wyłącznik

2. Port USB

3. Wyświetlacz

4. Głośnik/mikrofon

Przygotowanie urządzenia do pierwszego uruchomienia

Wkładanie karty SIM, karty pamięci i baterii

Wypakuj  zegarek  oraz  wszystkie  akcesoria  wchodzące  w  skład  zestawu.  Odwróć  urządzenie

wyświetlaczem do dołu. Otwórz tylną część zegarka, trzymaj przykrywkę za jej prawy górny róg

podczas zdejmowania.

Jeżeli chcesz przy użyciu zegarka słuchać muzyki lub oglądać filmy, konieczne będzie włożenie

do urządzenia karty microSD. W tym celu otwórz w górę klapkę do mocowania karty i wsuń kartę

pamięci  (do 32 GB).  Złote  styki  karty pamięci  powinny być  skierowane w stronę styków slotu

w zegarku.  Zamknij  klapkę  i  delikatnie  przyciskając  przesuń  ją  zgodnie  z  kierunkiem strzałki

„Lock” (blokowanie).
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WSKAZÓWKA

Zegarek może również służyć jako nośnik pamięci USB.

Wsuń, zgodnie z kierunkiem strzałki  „Open” (otwarcie),  aktywną kartę  SIM swojego operatora

sieci komórkowej (np.: T-Mobile, Plus, Play i in.). Właściwy sposób umieszczenia karty w slocie

został  przedstawiony  na  powyższym  obrazku.  Zwróć  uwagę  na właściwe  ułożenie  karty  SIM

względem styków w zegarku. Styki karty i slotu muszą się ze sobą łączyć. Zamknij mocowanie

karty delikatnie je przesuwając zgodnie z kierunkiem strzałki „Lock”.

Na koniec włóż baterię dołączoną do kompletu w taki sposób, aby styki w głównej części baterii

dotykały  styków  w  zegarku.  Następnie  delikatnie  przyciśnij  baterię,  aż  zostanie  zamknięta

zatrzaskami.

Ułóż ponownie przykrywkę na tylnej części zegarka w taki sposób, aby prawy górny róg zegarka

pokrywał  się  z  delikatnym  zgrubieniem  na  rogu  przykrywki.  Kiedy  przykrywka  znajdzie  się

w odpowiednim miejscu przyciśnij ją delikatnie, aż zostanie zamknięta na zatrzaski.

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem zegarka należy naładować do pełna jego baterię. W tym celu podłącz

zegarek za pomocą kabla USB do portu USB włączonego komputera. Postęp ładowania można

sprawdzić na wyświetlaczu, gdzie pojawia się ikona przedstawiająca ładującą się baterię. 

Bateria  jest  w  pełni  naładowana,  gdy  ikona  przestaje  mrugać  i  wyświetlana  jest  ikona

przedstawiająca pełną baterię. Zegarek ostrzega, że bateria za chwilę się rozładuje zmieniając kolor

wyświetlanej ikony baterii na czerwony. W takiej sytuacji podłącz urządzenie do ładowania.
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WSKAZÓWKA

Jeżeli  do  zegarka  została  zamontowana  karta  pamięci  microSD,  to  po

podłączeniu  do komputera  zostanie  rozpoznana  jako  nośnik  USB  pamięci

masowej. 

Zasady korzystania

• Urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy. Dzięki delikatnemu dotknięciu powierzchni

ekranu możesz wybierać odpowiednie działania i funkcje zegarka.

• Po włączeniu urządzenia zostanie wyświetlony zegar. Aby wybrać inną funkcję urządzenia,

np. odtwarzanie muzyki, filmu, przegadanie książki kontaktów czy nawiązanie połączenia

telefonicznego, należy przesunąć lekko palcem po powierzchni ekranu od lewej do prawej

strony.

• Dostępnych  jest  12  funkcji  rozmieszczonych  na  trzech  pulpitach.  Pomiędzy  pulpitami

można się  przemieszczać  przesuwając  palcem poziomo wzdłuż ekranu.  W dolnej  części

każdego pulpitu znajdują się trzy punkty pozwalające na sprawdzenie, na którym pulpicie

znajdujesz się obecnie.

• Jeśli  chcesz  powrócić  do  wyświetlania  tarczy  zegara,  przyciśnij  dwukrotnie  przycisk

Włącznika / Wyłącznika.

UWAGA!

Do obsługi ekranu dotykowego używaj wyłącznie palców lub specjalnego

rysika  do  ekranów  dotykowych.  Korzystanie  z  twardych

i niedostosowanych  odpowiednio  wskaźników  może  spowodować

uszkodzenie powierzchni ekranu.

Podłączenie zegarka do komputera

1. Po podłączeniu zegarka do komputera można skopiować na kartę pamięci pliki z muzyką,

filami, zdjęciami, itd. za pomocą programu Windows Explorer.

2. Po  podłączeniu   przez  moment  wyświetlana  jest  opcja  podłączenia  zegarka  w  celu

naładowania  baterii.  Po  wybraniu  pamięci  masowej  urządzenie  zostanie  automatycznie

rozpoznane  przez system  komputera  jako  nośnik  pamięci  wymiennej.  Można  również

bezpośrednio wybrać OK.
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3. Na  ekranie  komputera  zostanie  wyświetlone  okno  autoodtwarzania.  Wybierz  Otwórz,

aby wyświetlić zawartość karty micro SD.

WSKAZÓWKA

Jeśli zegarek jest podłączony jako nośnik pamięci masowej nie można z jego

poziomu odtwarzać muzyki i filmów, przegadać zdjęć oraz zarządzać danymi.

4. Po wybraniu Wstecz wszystkie wyżej wymienione opcje będą dostępne.

WSKAZÓWKA

Dostępne będą wszystkie katalogi, wykorzystywane w zegarku do organizacji

i zarządzania danymi.  Pliki  muzyki,  filmy czy fotografie  można odtwarzać /

przeglądać  z poziomu  zegarka,  jeśli  zostaną  zapisane  w  odpowiednich

katalogach.

WSKAZÓWKA

Foldery  do  przechowywania  plików  muzycznych,  filmów  czy  obrazów

tworzone są podczas pierwszego uruchomienia tych opcji.  Od tego momentu

można kopiować dane do odpowiednich folderów.

Odłączenie zegarka od komputera

Jeżeli chcesz właściwie odłączyć zegarek od komputera i nie utracić przy tym danych znajdujących

się na karcie micro SD stosuj poniższe wskazówki:

1. Kliknij na ikonę Bezpiecznego usuwania sprzętu w prawym dolnym rogu ekranu w obszarze

powiadomień Paska zadań.

2. Następnie wybierz urządzenie PW-315.

3. Zostanie wyświetlona informacja, że można teraz bezpiecznie odłączyć sprzęt.

4. Odłącz zegarek od komputera.
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Obsługa zegarka

Włącznie/wyłączanie

• Aby  włączyć  urządzenie  przyciśnij  i  przytrzymaj  przez  około  pięć  sekund

włącznik/wyłącznik, aż ekran zostanie podświetlony. Na ekranie pojawi się tarcza zegara.

• Zegarek uruchamia się automatycznie z aktywnym połączeniem do sieci Twojego operatora

sieci komórkowej.

WSKAZÓWKA

Jeśli podłączyłeś nową kartę SIM, to przed pierwszym jej użyciem konieczne

będzie  wprowadzenie  pewnych ustawień.  Przede  wszystkim podanie  numeru

PIN do katy SIM znajdującej się w urządzeniu.

• Jeżeli chcesz wyłączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznik/wyłącznika, aż

ekran zegarka zostanie wyłączony.

Ustawianie daty i czasu

Przed rozpoczęciem korzystania z zegarka konieczne jest ustawienie na nim właściwej daty i czasu.

WSKAZÓWKA

Po pierwszym uruchomieniu urządzenia lub gdy bateria  znajdowała się poza

zegarkiem (np. urządzenie nie było przez jakiś czas używane) należy ustawić na

zegarze bieżącą datę i czas.

1. Otwórz pulpit z wyborem funkcji (w sposób opisany wyżej) i z menu wybierz Ustawienia.

2. Wybierz  odpowiednią  strefę  czasową,  w  której  się  znajdujesz.  Swój  wybór  zatwierdź

przyciskiem OK.

3. Ustaw bieżący czas i przejdź do ustawienia daty za pomocą przycisku ze strzałką w dół.

Po ponownym użyciu tego przycisku przejdziesz do konfigurowania opcji  automatycznej

zmiany czasu, tj. z zimowego na letni lub na odwrót. Opcję tą można włączyć lub wyłączyć.

Wprowadzone zmiany zatwierdzisz przyciskiem OK.

4. Wybierz preferowany format wyświetlania godziny (12 lub 24 godzinny) i daty.

5. Zatwierdź wprowadzane zmiany przyciskiem OK.

6. Aby powrócić do poprzedniego pulpitu wybierz przycisk Powrót.
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WSKAZÓWKA

Jeżeli  chcesz  zmienić  tarczę  wyświetlanego  zegara,  możesz  to  zrobić

w Ustawieniach  (Einstellungen).  W tym  celu  przejdź  kolejno  Ustawienia

(Einstellungen) → Ustawienia telefonu (Telefoneinstellungen) → Wyświetlacz

(Anzeige)  →  Typ  zegara   (Uhrtyp)  →  wybierz  jedną  z  dostępnych  opcji

wyglądu zegarka - cyfrowy lub analogowy. Swój wybór  zatwierdź przyciskiem OK.

Funkcje

Za pomocą zegarka – komórki możesz wykonać rozmowę telefoniczną, wysyłać SMS-y, słuchać

ulubionej  muzyki,  oglądać  filmy i  wiele  więcej.  Wszystkie  te  funkcje  są  szczegółowo opisane

w niniejszej instrukcji.

Połączenia telefoniczne (Anrufe)

• Bezpośrednie wybieranie numeru

Po  wybraniu  funkcji  Połączenia  telefonicznego  (Anrufe),  na  wyświetlaczu  pojawi  się

klawiatura  ułatwiająca  wybranie  właściwego  numeru  telefonu.  Wybrany numer  zostanie

wyświetlony na  ekranie.  Jeżeli  podczas  wpisywania  numeru pomylisz  się,  możesz  użyć

przycisku aby  usunąć  błędnie  wprowadzoną  cyfrę  lub  ciąg  cyfr.  Kiedy  numer

zostanie wpisany prawidłowo nawiąż połączenie telefoniczne.

• Odbieranie połączenia przychodzącego

Za  pomocą  przycisku możesz  odebrać  połączenie  przychodzące  lub  wybrać

wprowadzony numer. Jeżeli nie wprowadzisz numeru telefonu i wybierzesz ten przycisk,

będziesz miał możliwość  wyświetlenia listy danego typu połączeń:

◦ Połączenia nieodebrane (Verpasste Anrufe)

◦ Wybierane numery (Gewählte Nummern)

◦ Połączenia przychodzące (Erhaltene Anrufe)

◦ Usuwanie listy (Anrufprotokolle löschen)

• Zakończenie lub odrzuceniu połączenia

Za  pomocą  przycisku zakończysz lub przerwiesz dane połączenie.
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• Wyjście z funkcji połączenia telefonicznego

Za  pomocą  przycisku usuniesz błędnie wprowadzone cyfry lub całkowicie wyjdziesz

z funkcji połączenia telefonicznego.

• Dostępne opcje w trakcie trwania rozmowy

◦ Włączenie lub wyłączenie funkcji głośnika (przyciskiem z symbolem głośnika)

◦ Wyświetlenie książki kontaktów (ikona Książki kontaktów).

• Książka kontaktów w trybie połączenia telefonicznego

Jeżeli urządzenie działa w tym trybie możesz wybrać przycisk z książką kontaktów, aby

odszukać wcześniej zapiany numer lub dodać do książki nowy numer telefonu.

WSKAZÓWKA

Jeżeli  w  książce  kontaktów (Telefonbuch)  nie  ma  żadnych  wpisów,  opisane

wyżej opcje są niedostępne w trakcie rozmowy.
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Książka kontaktów

W tej  sekcji  można wprowadzać nowe kontakty.  Do obsługi  książki  przewidzianych jest  wiele

przydatnych  opcji.  Po  przesunięciu  paska  przewijania  na  prawo  możesz  przeglądać  zapisane

wcześniej kontakty.

WSKAZÓWKA

Po  podświetleniu  jednego  z  wcześniej  zapisanych  kontaktów  zostanie

wyświetlona lista  dostępnych opcji.  Wybierz opcję  Zadzwoń (Anrufen),  jeśli

chcesz nawiązać rozmowę telefoniczną z tą osobą.

• Wprowadzanie nowych osób do książki kontaktów

Jeżeli chcesz dodać nowy wpis do książki kontaktów wybierz znajdująca się w górnej części

opcję  Dodaj  nowy kontakt (Neuen  Kontakt  hinzufügen).  W tracie  dodawania  nowego

kontaktu możesz zdecydować, gdzie ma zostać zapisany – na karcie pamięci czy na karcie

SIM.

Po  wybraniu  miejsca  zapisu  nowego  kontaktu  włączany  jest  tryb  edycji.  Teraz  można

wprowadzić wszystkie istotne dane. 

Kontakt składa się z nazwy, numeru telefonu oraz przypisanego mu dzwonka. Domyślnie

wybrana  jest  opcja  bez  dźwięku  i  właśnie  ta  opcja  jest  zalecana.  Jednak  dla  każdego

kontaktu  można  ustawić  inny  rodzaj  dzwonka,  co  pozwoli  łatwo  ustalić  przyszłego

rozmówcę.  W trakcie  wyboru  rodzaju  dzwonka  jest  on  krótko odtwarzany,  aby ułatwić

wybór najodpowiedniejszego.

Jeżeli w trakcie edycji kontaktu wybierzesz Opcje, będzie można zapisać, usunąć szczegóły

wpisu lub przerwać / anulować wprowadzanie danych.

Zapisywanie wpisu

W celu zapisania danego kontaktu wybierz  Zapisz (Speichern).  Odpowiedz  tak lub nie

na pytanie,  które  pojawi  się  na  wyświetlaczu.  Po zatwierdzeniu  wprowadzenia  kontaktu

zostanie wyświetlona informacja o miejscu jego zapisania.

Usuwanie szczegółów pozycji książki telefonicznej

Po wybraniu opcji Usuń szczegóły (Detail löschen) kontakt zostanie ponownie edytowany.

Po wprowadzeniu zmian, zapisz je (Zapisz dostępne w menu Opcje). Po dotknięciu  Usuń

(Löschen), znajdującego się w dolnej części, wpis zostanie usunięty.
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WSKAZÓWKA

Opcja Usuń szczegóły (Detail  löschen) jest  dostępna tylko wtedy,  gdy nowy

kontakt nie został jeszcze zapisany i nadal jest edytowany po wybraniu opcji

Dodaj nowy kontakt (Kontakt hinzufügen).

Anulowanie

Wybierz opcje  Anuluj (Abbrechen),  aby przerwać wprowadzanie danych i  powrócić  do

książki kontaktów. 

• Wykonanie połączenia telefonicznego z wybranym rozmówca z książki kontaktów

Wybierz przycisk z książką kontaktów, a następnie osobę zapisaną w książce kontaktów i

opcję Zadzwoń (Anrufen).

• Przeglądanie wpisów w książce kontaktów

Kliknij  na wybrany kontakt,  a  następnie wybierz  Podgląd (Ansicht),  w celu zobaczenia

danych.

• Wysyłanie wiadomości tekstowych

• Edytowanie wcześniej wprowadzonych wpisów

• Usuwanie wpisów 

• Kopiowanie wpisu z książki telefonicznej

Określ  miejsce  zapisu  książki  w  jej  ustawieniach,  a  następnie  wybierz  Kopiuj  z  listy

dostępnych opcji.

• Przenoszenie danych pomiędzy kartą SIM, a pamięcią telefonu

Przejdź do książki kontaktów, wybierz odpowiedni wpis i z menu z dostępnymi opcjami

wybierz  Przenieś (Verschieben).  Wybierz  miejsce  zapisu  danego  wpisu.  Kiedy  system

poprosi o potwierdzenie tej operacji wybierz tak. Po wybraniu opcji  nie wpis nie zostanie

przeniesiony.

• Konfigurowanie ustawień książki kontaktów

Wybór miejsca zapisu kontaktów telefonicznych

Wybierz  Książka  kontaktów  (Telefonbuch)  →  Opcje  (Option)  →  Ustawienia  książki

kontaktów  (Telefonbucheinstellungen)  →  Miejsce  zapisu  danych  (Speicherort).  Tutaj

możesz  okreslić  czy  kontakty  mają  być  zapisywane  na  karcie  SIM  lub  karcie  pamięci

telefonu.  Można  również  zapisywać  kontakty  na  obu  tych  mediach  wybierając  opcję

Wszystkie (Alle).
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WSKAZÓWKA

Możesz tak skonfigurować tę opcję, żeby podczas przeglądania książki wpisy

nie dublowały się, tzn. wyświetlane były wyłącznie kontakty z karty SIM lub z

karty pamięci. Aby były wyświetlane wszystkie dostępne wpisy wybierz opcję

Wszystkie.

Jeżeli jako medium przechowywania kontaktów wybierzesz kartę SIM, kontakty zapisane

na  niej  będą  dostępne  nawet  po  przełożeniu  karty  do  innego  urządzenia.  Przy  zapisie

w pamięci telefonu kontakty będą dostępne w urządzeniu pomimo wymiany karty SIM.

Szybkie wybieranie kontaktów

Do poszczególnych kontaktów możesz przypisać dowolną cyfrę wybieraną z klawiatury –

poza  jedynką.  Jeżeli  przytrzymasz  przycisk  z   przypisaną  w  ten  sposób  cyfrą  zostanie

wyświetlony skojarzony z nią kontakt. 

W tym celu wybierz Książka kontaktów (Telefonbuch) → Opcje (Option) → Ustawienia

książki kontaktów (Telefonbucheinstellungen) → Szybkie wybieranie (Kurzwahl).Dotknij

Wybierz  opcję  Status,  aby  aktywować  lub   wyłączyć  opcji  szybkiego  wybierania.  Ten

wybór należy potwierdzić przyciskiem OK.

Numer  przypisuje  się  do  kontaktu  po  wybraniu  opcji  Przypisanie  numeru (Nummer

einstellen). 

WSKAZÓWKA

Funkcje  szybkiego  wybierania  można  stosować  wyłącznie  dla  kontaktów

zapisanych wcześniej w Książce kontaktów.

Gdy  w  funkcji  szybkiego  wybierania  określona  cyfra  zostanie  przypisana  do  jednego

z kontaktów,  nie  można  jej  skojarzyć  z  innym.  Skojarzenia  kontaktów z  daną  cyfrą  do

szybszego wybierania numerów można również modyfikować lub całkowicie je usuwać.

Zapisywanie swojego numeru telefonu

Wybierz funkcję Książka kontaktów (Telefonbuch) → Opcje (Option) → Ustawienia książki

kontaktów (Telefonbucheinstellungen) → Mój numer (Meine Nummer). Numer nie będzie

wyświetlany w książce kontaktów.
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Numery dodatkowe

Wybierz funkcję Książka kontaktów (Telefonbuch) → Opcje (Option) → Ustawienia książki

kontaktów (Telefonbucheinstellungen) → Numery dodatkowe (Zusätzliche Nummern).

Można  tutaj  dodać  numery telefonu,  które  nie  będą  wyświetlane  w Książce  kontaktów.

Numery te są przydatne w przypadku zagubienia urządzenia. Znalazca łatwo odszuka Cię po

wprowadzonym tutaj numerze. Po wybraniu opcji  Numer właściciela (Besitzernummern)

można wprowadzić nawet 4 numery telefonu, które zostaną zapisane na karcie SIM. Po

wprowadzeniu numeru dla opcji  Ustalone wybieranie (Feste Einwahl), ustawisz na stałe

jedyny numer, na który można będzie zadzwonić z tego urządzenia. 

WSKAZÓWKA

Do  skonfigurowania  opcji  Ustalone  wybieranie konieczne  będzie  podanie

numeru PIN 2 udostępnianego wraz z karta SIM przez dostawcę usług telefonii

komórkowej.

Sprawdzenie stanu zajętości karty SIM i pamięci telefonu

Przy użyciu tej opcji można sprawdzić ilość wpisów na karcie SIM oraz pamięci telefonu.

Wybierz funkcję Książka kontaktów (Telefonbuch) → Opcje (Option) → Ustawienia książki

kontaktów (Telefonbucheinstellungen) → Stan pamięci (Speicherstatus).

WSKAZÓWKA

Na karcie SIM mieści się 230 wpisów, a w pamięci telefonu maksymalnie 300

wpisów. Jeżeli spróbujesz zapisać więcej kontaktów – np. wywołując zadanie

kopiowania kontaktów, może dojść do utraty danych.

Kopiowanie wszystkich kontaktów z karty SIM do pamięci  telefonów lub z telefonu na

kartę SIM

Wybierz funkcję Książka kontaktów (Telefonbuch) → Opcje (Option) → Ustawienia książki

kontaktów (Telefonbucheinstellungen) → Kopiowanie kontaktów (Kontakte kopieren).

Jeżeli  chcesz skopiować kontakty z  telefonu na kartę  SIM, po uruchomieniu tej  funkcji

wybierz  Z telefonu  (von telefon), a następnie  Na kartę SIM  (Zu SIM). Zatwierdź swój

wybór odpowiadając twierdząco na zapytanie czy skopiować wszystkie kontakty z telefonu

na kartę SIM. Jeżeli chcesz skopiować kontakty z karty SIM na telefon wybierz najpierw Z

karty SIM (Von SIM 1), a miejsce docelowe  Na telefon (Zum Telefon). Potwierdź chęć

skopiowania kontaktów.
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WSKAZÓWKA

Kopiowanie  kontaktów  powoduje  ich  zdublowanie.  Uważaj,  aby  nie

przekroczyć maksymalnej  ilości  wpisów - karta  SIM pomieści maksymalnie

230 wpisów, pamięć telefonu 300 wpisów.

Przeniesienie kontaktów z karty SIM na telefon lub na odwrót

Wybierz funkcję Książka kontaktów (Telefonbuch) → Opcje (Option) → Ustawienia książki

kontaktów (Telefonbucheinstellungen) → Przenoszenie kontaktu (Kontakte verschieben).

Wybierz skąd i dokąd mają zostać przeniesione kontakty i zatwierdź swój wybór.

WSKAZÓWKA

Przenoszenie  kontaktów  zdubluje  istniejące  kontakty.  Uważaj,  żeby  nie

przekroczyć  maksymalnej  ilości  wpisów -  karta  SIM pomieści  maksymalnie

230 wpisów, a pamięć telefonu 300 wpisów.

Usuwanie wszystkich kontaktów z karty SIM lub telefonu

Wybierz funkcję Książka kontaktów (Telefonbuch) → Opcje (Option) → Ustawienia książki

kontaktów (Telefonbucheinstellungen) → Usuń wszystkie kontakty (Alle Kontakte löschen).

Tą  opcją  usuniesz  wszystkie  kontakty zapisane  na  karcie  SIM lub  w pamięci  telefonu.

Wybierz skąd mają być usunięte wpisy i zatwierdź chęć usunięcia kontaktów przyciskiem

OK.

Pisanie wiadomości (SMS)

Funkcja ta umożliwia pisanie wiadomości SMS i zarządzania nimi.

Po  wybraniu  tej  funkcji  można  pisać  wiadomości,  przeglądać  skrzynkę  wiadomości

przychodzących  i  wychodzących,  wysyłać  wiadomości,  usunąć  wiadomości,  obsługiwać

otrzymywanie powiadomień oraz skonfigurować ustawienia dla tej opcji.

• Pisanie wiadomości

Wybierz Wiadomości SMS (Nachrichten) → Pisanie wiadomości (Mitteilung schreiben).

Wybierz  opcje  Wiadomości  tekstowe (Textmitteilung)  i  wpisz  odpowiedni  tekst.  Po

wybraniu Usuń (Löschen) zostanie usunięty znak stojący na lewo od kursora. 
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WSKAZÓWKA

W górnej części na wyświetlaczu można sprawdzić ile zostało użytych znaków

(maksymalnie 612 znaków) oraz wybrać sposób ich wprowadzania – duże litery

ABC, małe litery abc oraz cyfry 123.

Wybieranie odbiorcy wiadomości

Wybierz  Wiadomości SMS (Nachrichten) → Pisanie wiadomości (Mitteilung schreiben) →

Wiadomości tekstowe (Textmitteilung) → Opcje (Option) →  Wyślij do (Senden An).

Po wybraniu Wyślij do (Senden An) możesz wpisać numer telefonu odbiorcy wiadomości.

Jeśli  natomiast chcesz wysłać wiadomość do osoby zapisanej  w książce kontaktów użyj

opcji  Wybierz  z książki  kontaktów (Von Telefonbuch  hinzufügen).  Znajdź  odpowiedni

wpis w książce i zatwierdź swój wybór przyciskiem OK.

Metoda wprowadzania tekstu

Wybierz  Wiadomości SMS (Nachrichten) → Pisanie wiadomości (Mitteilung schreiben) →

Wiadomości tekstowe (Textmitteilung) → Opcje (Option) →  Metody wprowadzania tekstu

(Eingabemethode).

Dostępne metody wprowadzania znaków:

◦ ABC - duże litery

◦ abc - małe litery

◦ 123 – cyfry.

Dodawanie  numeru lub nazwiska zapisanego w książce kontaktów do treści wiadomości

Wybierz  Wiadomości SMS (Nachrichten) → Pisanie wiadomości (Mitteilung schreiben) →

Wiadomości tekstowe (Textmitteilung) → Opcje (Option) →  Wstaw (Erweitert).

Opcji  można użyć,  gdy chcesz wstawić do treści wiadomości  numer telefonu, nazwisko

lub zakładkę.
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WSKAZÓWKA

Zakładka to odnośnik do wybranej strony internetowej. Stronę można otworzyć

tylko wtedy, gdy karta SIM obsługuje połączenia internetowe.

Zapis kopii roboczej

Wybierz  Wiadomości SMS (Nachrichten) → Pisanie wiadomości (Mitteilung schreiben) →

Wiadomości  tekstowe (Textmitteilung)  → Opcje  (Option)  →  Zapisz  kopie  roboczą (In

Entwürfe speichern).

Może  zdarzyć  się  sytuacja,  że  musisz  przerwać  pisanie  tekstu,  aby  uniknąć  pisania

go od samego  początku  możesz  zapisać  dotychczasową  treść  w  postaci  wersji  roboczej,

którą  można  ponownie  edytować  i  kontynuować  pisanie  w  miejscu,  gdzie  zostało

przerwane.

• Odczytywanie wiadomości (skrzynka odbiorcza/Posteingang) 

W  skrzynce  odbiorczej  przechowywane  są  wszystkie  odebrane  wiadomości  oraz

nieodebrane połączenia przychodzące. Po podświetleniu wiadomości w górnej części stanu

możesz  sprawdzić  najistotniejsze  dane  –  nadawca,  jego  numer  telefonu,  data  i  czas

nawiązania połączenia lub odebrania SMSa.

Wiadomości SMS (Nachrichten) → Odczyt wiadomości (Posteingang).

Dostępne dla tej funkcji opcje:

◦ Otwieranie i przeglądanie wiadomości SMS (Podgląd/Ansicht)

◦ Odpowiadanie na wiadomość SMS (Odpowiedz)

◦ Nawiązanie  połączenia  telefonicznego  z  nadawcą  SMS  -  a  (Zadzwoń  do  nadawcy/

Sender anrufen)

◦ Przesyłanie treść wiadomości SMS do innego odbiorcy (Prześlij dalej/Weiterleiten)

◦ Usuwanie SMSa (Usuń/löschen)

◦ Usuwanie wszystkich wiadomości SMS (Usuń wszystkie/Alles Löschen)

◦ Zapisywanie numeru nadawcy SMSa do książki kontaktów (Zapisz nadawcę).

• Zapisywanie wiadomości w folderze szkice

Wiadomości (Nachrichten) → Szkic (Entwürfe).

Zapisany  wcześniej  szkic  można  edytować  ponownie,  a  po  skończeniu  pisania  wysłać

gotową  treść  SMS.  Masz  też  możliwość  usunięcia  takiego  szkicu,  gdy  rezygnujesz  z

wysłania SMS.
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• Wiadomości wysłane (Postausgang)

Wiadomości (Nachrichten) → Skrzynka nadawcza (Postausgang).

W folderze skrzynki nadawczej znajdują się wszystkie wiadomości, które zostały wysłane.

Dla  tej  funkcji  oprócz  podglądu,  edycji,  usunięcia  i  usunięcia  wszystkich  dostępna  jest

również  opcja  Wyślij  ponownie  (Erneut  senden).  Umożliwia  ona  ponowienie  próby

wysłania wiadomości do odbiorcy, który przykładowo, mógł znajdować się poza zasięgiem i

nie otrzymał wysłanej wiadomości.

• Wiadomości wysłane (Gesendete Mitteilungen)

Wiadomości (Nachrichten) → Wiadomości wysłane (Gesendete Mitteilungen).

Dostępne opcje dla tej funkcji – podgląd, przesyłanie dalej, usuwanie, usuwanie wszystkich.

• Usuwanie wiadomości (Mitteilungen löschen)

W momencie  wywołania  tej  funkcji  zostaniesz  zapytany  czy  na  pewno  chcesz  usunąć

wiadomości.

Wiadomości (Nachrichten) → Usuń wiadomość (Mitteilungen löschen).

• Obsługa powiadomień (Broadcast message)

Wiadomości (Nachrichten) → Obsługa powiadomień (Broadcast message).

Powiadomienia  to  rodzaj  SMSów  z  informacjami,  na  otrzymywanie  których  odbiorca

wyraził zgodę lub ma aktywny abonament na ich otrzymywanie.

UWAGA!

Zanim wyrazisz zgodę na  uruchomienie jakiekolwiek usługi powiadomień

sprawdź, z jakimi kosztami to się wiąże. Ostrzegamy ponieważ zdarza się,

że za otrzymywane wiadomości konieczne będzie uiszczenie odpowiedniej

opłaty.

• Konfiguracja ustawień wiadomości SMS (Mitteilungseinstellungen für SMS)

Wiadomości (Nachrichten) → Ustawienia wiadomości (Mitteilungseinstellungen).

Możliwe ustawienia:

◦ Wysyłanie wiadomości SMS

Wiadomości  (Nachrichten)  → Ustawienia  (Mitteilungseinstellungen)  → Wiadomości

tekstowe  (Textmitteilung)  →  SIM  1  –  ustawienia  wiadomości  (SIM  1-

Nachrichteneinstellungen) → Ustawienia profilu (Profileinstellungen).

Z reguły ustawienia te są już wprowadzone przez dostawcę usług telefonii komórkowej.

◦ Otrzymywanie wiadomości serwisowych (Service-Nachrichten erhalten)

Zegarek SmartWatch                                                                                                               Strona 19



Wiadomości  (Nachrichten)  → Ustawienia  (Mitteilungseinstellungen)  → Wiadomości

serwisowe (Service message).

◦ Poczta głosowa (Anrufbeantworter/Voicemail)

Wiadomości (Nachrichten) → Ustawienia (Mitteilungseinstellungen) → Poczta głosowa

(Voicemail-Server).

WSKAZÓWKA

Aby  odtworzyć  nagraną  wiadomość  konieczne  jest  wprowadzenie  ustawień

związanych z czasem przekierowania połączenia: Ustawienia (Einstellungen) →

Ustawienia połączeń (Anrufeinstellungen) → Ustawienia połączeń karty SIM1

(SIM 1: Anrufeinstellungen) → Przekierowanie (Rufumleitung).

Ogólne ustawienia SMS (Allgemeine Einstellungen SMS)

Wiadomości  (Nachrichten)  →  Ustawienia  wiadomości  (Mitteilungseinstellungen)  →

Wiadomości  SMS  (Textmitteilung)  →  Ustawienia  połączeń  karty  SIM1  (SIM  1-

Nachrichteneinstellungen) → Ustawienia ogólne (Allgemeine Einstellungen).   

Poszczególne funkcje aktywuje się poprzez zaznaczenie ich w ustawieniach.

Stan pamięci (Speicherstatus)

Stan zajętości pamięci na karcie lub telefonie wyrażana w procentach.

Wiadomości  (Nachrichten)  →  Ustawienia  wiadomości  (Mitteilungseinstellungen)  →

Wiadomości  SMS  (Textmitteilung)  →  Ustawienia  połączeń  karty  SIM1  (SIM  1-

Nachrichteneinstellungen) → Status pamięci (Speicherstatus).   

Miejsce zapisywania (Speicherort)

Na karcie SIM lub w pamięci telefonu.

Wiadomości  (Nachrichten)  →  Ustawienia  wiadomości  (Mitteilungseinstellungen)  →

Wiadomości  SMS  (Textmitteilung)  →  Ustawienia  połączeń  karty  SIM1  (SIM  1-

Nachrichteneinstellungen) → Lokalizacja (Speicherort). 

Preferowane połączenia głosowe i transfer danych (Bevorzugte Verbindung für Sprach- und

Datenübertragung).

Wybór rodzaju połączenia GSM lub GPRS.
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Wiadomości  (Nachrichten)  →  Ustawienia  wiadomości  (Mitteilungseinstellungen)  →

Wiadomości  SMS  (Textmitteilung)  →  Ustawienia  połączeń  karty  SIM1  (SIM  1-

Nachrichteneinstellungen) → Preferencje połączenia (Bevorzugte Verbindung). 
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Słuchanie muzyki

Funkcja umożliwia odtwarzanie plików muzycznych przekopiowanych wcześniej na kartę pamięci

microSD do folderu na pliki muzyczne (Musik).

• Dane będą wyświetlane i odtwarzane, zgodnie z listą posortowaną zgodnie z porządkiem

alfabetycznym.

• W górnym pasku stanu wyświetlany będzie tytuł utworu odtwarzany w danym momencie.

W każdej chwili można sprawdzić ilość wszystkich utworów oraz sprawdzić, który numer

na liście ma obecnie odtwarzany utwór.

• Głośnik można przyciszyć lub pogłośnić odpowiednio przyciskami - oraz +.

• Wybierając symbol w prawo powtórzysz odtwarzanie obecnego utworu oraz włączysz opcje

losowego wybierania utworów. Wybierając kółko po prawe stronie przejdziesz do ustawień.

• W dolnym rogu jasnego obszaru wyświetlany jest pasek postępu odtwarzania utworu.

• Również  w  dolnej  części  znajdziesz  tradycyjne  przyciski  do  obsługi  odtwarzaczy

muzycznych  –  przesunięcie  do  przodu,  do  tyłu,  zatrzymanie  odtwarzania,  powtórzenie

tej samej piosenki.

• Ustawienia odtwarzania muzyki

W celu konfiguracji ustawień wybierz przycisk lub wybierz kolejno Muzyka (Musik) →

Lista (Liste) → Opcje (Option) → Ustawienia (Einstellungen).

Lista odtwarzania (Wiedergabeliste)

Tutaj wybiera się odpowiednie opcje generujące automatycznie listę odtwarzania.

WSKAZÓWKA

W przypadku odtwarzania muzyki na zupełnie nowej karcie pamięci microSD

konieczne jest wygenerowanie listy odtwarzania utworów.

W przypadku opcji Automatyczne generowanie listy (Autom. Gen. auflisten) możliwe jest

ustawienie jednej z dwóch wartości Włączone (nastąpi automatyczne utworzenie listy) oraz

(Wyłączone).

Ponowne odtwarzanie utworów (Wiederholte Wiedergabe von Songs)

Można  ustawić  opcję  powtarzania  dla  jednej  piosenki,  dla  wszystkich  piosenek  lub

całkowicie wyłączyć opcję.
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Jeżeli  chcesz  aby  twory  były  wymieszane  włącz  opcję  Wymieszaj  (Mischen).  Po  jej

wyłączeniu piosenki będą odtwarzane zgodnie z listą.

Odtwarzanie muzyki w tle (Musik im Hintergrund)

Po włączeniu tej opcji [Muzyka (Musik) → Lista (Liste) → Opcje (Option) → Ustawienia

(Einstellungen)  → Odtwarzanie  w tle  (Hintergrundwiederholung)]  muzyka  będzie  nadal

odtwarzana  nawet,  gdy opuścisz  już  główny panel  tej  funkcji  i  wybierzesz  inną.  Opcje

można również wyłączyć - wybierz kółko Ustawień (Einstellungen),  a następnie Wyłącz

(Aus). 

Bluetooth

Opcja  służy głównie  do  synchronizacji  ze  słuchawkami  bezprzewodowymi  działającymi

w oparciu o Bluetooth [Muzyka (Musik) → Lista (Liste) → Opcje (Option) → Ustawienia

(Einstellungen)  →  Ustawienia  Bluetooth  (Bluetooth-Einstellungen)  →  Modyfikuj

(Bearbeiten)].

Lista (Liste)

Utwory  są  wyświetlane  na  liście  w  porządku  alfabetycznym  wraz  ze  szczegółowymi

informacjami (rozmiar, czas trwania, wykonawca, album, gatunek, rok powstania). Lista jest

uaktualniana po dodaniu na kartę microSD nowych piosenek. 
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Zdjęcia 

Po  wybraniu można  przeglądać  zdjęcia  skopiowane  wcześniej  na  kartę  microSD

do specjalnego folderu ze zdjęciami.

WSKAZÓWKA

Dane  można  skopiować  na  zegarek  po  podłączeniu  go  do  komputera  PC.

Przewidziana maksymalna pojemność to 300 KB.

Zdjęcia  wyświetlane  są  w  postaci  miniatur.  Po  zaznaczeniu  wybranego  zdjęcia  dostępne  będą

specjalne opcje:

• Podgląd zdjęć (Ansicht der Fotos)

Zdjęcia (Fotos) → Opcje (Option) → Podgląd (Ansicht).

Po wyświetleniu wybranego zdjęcia można posługując się strzałkami w prawo i w lewo

obejrzeć kolejne zdjęcia z tego samego folderu. W górnej części wyświetlacza zobaczysz

numer wyświetlanego zdjęcia, jego nazwę oraz datę jego wykonania. 

• Informacje szczegółowe o zdjęciu (Bildinformationen der Fotos)

Zdjęcia (Fotos) → Opcje (Option) → Informacje o zdjęciu (Bildinformationen).

Po wybraniu tej opcji możesz sprawdzić rozmiar zdjęcia w pionie i poziomie, jego rozmiar,

datę utworzenia, nazwę pliku.

• Wyświetlanie zdjęć na ekranie (Anzeige der Fotos auf dem Display)

Zdjęcia (Fotos) → Opcje (Option) → Wyszukiwanie (Durchsuchform).

Można zmienić organizację wyświetlania zdjęć na wyświetlaczu. Dostępne są dwie formy:

◦ Lista – w postaci mini-obrazków uporządkowanych zgodnie z nazwą zdjęć, rozmiarem

lub datą powstania

◦ Macierz – zdjęcia wyświetlane w formie macierzy o trzech kolumnach.

• Wysyłanie zdjęć jako danych (Fotos als Datei versenden)

Zdjęcia  (Fotos)  →  Opcje  (Option)  →  Wyślij  (Senden)  →  Poprzez  Bluetooth  (Über

Bluetooth).

• Ustawienie zdjęć jako tło pulpitu lub wygaszacz ekranu (Fotos als Hintergrundbild oder

Bildschirmschoner verwenden)

Zdjęcia (Fotos) → Opcje (Option) → Ustaw jako (Verwenden als).

◦ Tło pulpitu (Hintergrundbild) – ustawienie wybranego zdjęcia jako tła pulpitu;

◦ Wygaszacz ekranu (Bildschirmschoner) – ustawienie zdjęcia jako wygaszacza ekranu.
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• Zmiana nazwy zdjęcia

Wybierz Zdjęcia  (Fotos) → Opcje (Option)  → Zmień nazwę (Umbenennen),  wprowadź

nową nazwę zdjęcia, a następnie Opcje (Option) → Zakończ (Fertig).

• Usuwanie zdjęć

Zdjęcia (Fotos) → Opcje (Option) → Usuń (Löschen).

• Sortowanie zdjęć

Zdjęcia (Fotos) → Opcje (Option) → Sortuj według (Sortieren nach).

Zdjęcia  można  posortować  zgodnie  z nazwą  (name),  typem  (type),  czasem  powstania

(uhrzeit), rozmiarem (Größe).

• Usuwanie wszystkich plików

Zdjęcia (Fotos) → Opcje (Option) → Usuń wszystkie pliki (Alle Dateien löschen).
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Odtwarzanie filmów

Za pomocą zegarka możliwe jest odtwarzanie filmów skopiowanych wcześniej na kartę microSD

do specjalnego folderu na filmy.

WSKAZÓWKA

Rozdzielczość plików z filmami nie powinna przekraczać 320 x 420 pikseli.

Pliki zdjęć wyświetlane są w postaci listy ze szczegółowymi informacjami. Po zaznaczeniu jednego

z filmów dostępne będą dla niego następujące działania:

• Odtwarzanie (Wiedergabe)

Podczas odtwarzania można regulować głośność filmu i przewijać postęp. Sprawdzić nazwę

pliku,  postęp odtwarzania  oraz czas  jaki  pozostał  do końca  filmu.  Można też  wygodnie

słuchać odtwarzanego filmu przez bezprzewodowe słuchawki Bluetooth.

WSKAZÓWKA

Dotknięcie wyświetlacza w trakcie odtwarzania filmu spowoduje rozciągnięcie

obrazu na pełen ekran.

• Wysyłanie plików filmowych jako danych 

Opcje  (Option)  →  Wyślij  (Senden)  →  Poprzez  Bluetooth  (Über  Bluetooth),

np. na połączone z zegarkiem urządzenie audio.

• Zmiana nazwy pliku z filmem 

Odtwarzacz filmów (Videoplayer) → Opcje (Option) → Zmień nazwę (Umbenennen).

• Usuwanie

Odtwarzacz filmów (Videoplayer) → Opcje (Option) → Usuń (Löschen).

• Usuń wszystkie filmy

Odtwarzacz filmów (Videoplayer) → Opcje (Option) → Usuń wszystkie filmy (Alle Videos

löschen).
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Radio FM

Jeżeli  chcesz  za  pomocą  zegarka  słuchać  radia,  konieczne  będzie  podłączenie  zestawu

słuchawkowego, gdyż kabel słuchawek działa jednocześnie jak antena radiowa.

WSKAZÓWKA

Ponieważ kabel słuchawek spełnia role anteny radiowej nie można słuchać radia

za pomocą bezprzewodowych słuchawek Bluetooth.

• Funkcja radio może działać w tle (Radio → Opcje → Ustawienia) nawet, gdy opuścisz już

główny panel tej funkcji i wybierzesz inną. Radio można wyłączyć po ponownym otwarciu

jego głównego panelu.

• Na środku panelu radia można ustawić częstotliwość odbieranej fali.

• Głośność reguluje się przyciskami + oraz -.

• Dzięki przyciskom w dolnej części panelu można włączyć / wyłączyć radio, wyszukiwać

kanały radiowe, zmieniać kanały radiowe, uruchomić radio w tle oraz włączyć / wyłączyć

głośnik.

Z poziomu men Opcje, dostępnych jest więcej opcji:

• Lista kanałów (nadajnik) 

Radio → Opcje (Option) → Lista kanałów (Kanalliste).

Wyszukując kanały ręcznie lub automatycznie można sporządzić listę dostępnych kanałów –

stacji  radiowych.  Kanały znajdujące się  na liście  można z  niej  bezpośrednio  odtwarzać,

modyfikować lub w razie potrzeby usunąć.

WSKAZÓWKA

Na liście może znajdować się maksymalnie 30 kanałów. Przy automatycznym

wyszukiwaniu kanały są zapisywane jak nowy kanał. Jeśli chcesz zapisać tak

wyszukany kanał, edytuj go i nadaj mu nazwę.

• Ręczne ustawianie częstotliwości 

Radio → Opcje (Option) → Wyszukiwanie ręczne (Manuelle Eingabe).

Wyszukane kanały można zapisać na liście kanałów. Sposób zapisu wielkimi lub małymi

literami można dostosować do własnych potrzeb.

• Automatyczne wyszukiwanie kanałów
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Radio → Opcje (Option) → Automatyczne wyszukiwanie (Autom. Suche).

Wyszukane  stacje  radiowe zostają  automatycznie  dodawane  do listy  kanałów,  gdzie  ich

wpisy można później modyfikować.

WSKAZÓWKA

Po  uruchomieniu  automatycznego  wyszukiwania  kanały  zapisane  podczas

wyszukiwania  ręcznego zostaną nadpisane.

• Ustawienia radia 

Radio → Opcje (Option) → Ustawienia (Einstellungen).

Tutaj ustawisz odtwarzanie w tle oraz włączysz lub wyłączysz działanie głośnika.
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Stoper (Stoppuhr) 

• Typowy stoper

Odmierza  czas  z  dokładnością  do  setnych  sekund  i  wyświetla  wiele  miedzy-czasów.

Pomiary mogą zostać zapisane do późniejszej analizy.

• Stoper nWay (dokładniejszy czas)

Ten stoper daje możliwość wykonania jednocześnie czterech różnych pomiarów. Dostępne

tutaj opcje pozwalają na uruchomienie, zatrzymanie i kontynuowanie pomiaru.

Alarm (budzik) / Alarm (Wecker)

Funkcja ta pozwala na ustawienie do 5 alarmów. Dzięki temu już nigdy nie przegapisz nic ważnego.

Zaznacz odpowiedni wpis na liście i edytuj go. Wpisz nazwę i określ dokładny czas uruchomienia

alarmu. 

Można ustawić, aby alarm był uruchamiany codziennie o stałej porze lub tylko w wybranym dniu.

Skonfigurujesz dźwięk alarmu albo wybierzesz,  aby obudziło Cię uruchomienie radia (podpięte

słuchawki  i  precyzyjne  określenie  kanału).  Włączysz  opcję  drzemki,  aby alarm uruchamiał  się

w odstępach  1  do  10  minut.  Możesz  również  dołączyć  do dźwięku  dzwonka  funkcje  wibracji

lub ustawić samą wibrację.

Menadżer danych

Menadżer danych ułatwia zarządzanie (otwieranie, edytowanie, kopiowanie, formatowanie) danymi

przechowywanymi na karcie microSD.

Bluetooth

Jest  to  uniwersalny  sposób  łączenia  urządzeń  niewymagający  dodatkowych  kabli.  Można

zsynchronizować z zegarkiem inne urządzenie mobilne lub zestaw słuchawkowy.

UWAGA!

Funkcja  Bluetooth  zużywa  w  trakcie  działania  dużo  energii.  Aby  nie

wyczerpać  baterii  zbyt  szybko  zalecamy  wyłączanie  jej,  jeśli  nie  jest

wykorzystywana.

• Włączanie i wyłączanie trybu Bluetooth

Przed  synchronizacja  urządzeń  konieczne  jest włączenie  w  ich  ustawieniach  trybu
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Bluetooth. Jeżeli tryb jest włączony na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona.

• Bezpieczeństwo

Uruchamianie trybu Bluetooth daje możliwość połączenia osobom trzecim do urządzenia.

Jest to ryzyko, na które narażasz się korzystając z opcji identyfikacji swojego urządzenia. 

Ze  względów  bezpieczeństwa  doradzamy  wyłączenie  opcji  identyfikacji  urządzenia

w ustawieniach. Spowoduje to wyświetlenie ikony Bluetooth w kolorze czerwonym.

Włączenie  opcji  Bezpieczeństwa  pozwoli  na  pewne  połączenie  zegarka  z  wybranym

urządzeniem. Po włączeniu tej opcji ikona Bluetooth będzie wyświetlana na niebiesko.

UWAGA!

Aby zegarek – komórka był dobrze zabezpieczony, zalecamy wyłączenie

rozpoznawania urządzenia w trybie Bluetooth jeśli z niego nie korzystasz.

Opcję  identyfikacji  urządzenia  powinno  się  włączać  tylko  podczas

łączenia urządzenia z innym.

• Podłączanie zegarka – komórki 

Bluetooth → Moje urządzenie (Mein Gerät) → Wyszukaj nowe urządzenia (Anfrage neues

Gerät).

Uruchomienie  tej  opcji  spowoduje  rozpoczęcie  procesu  synchronizacji  –  parowania

urządzeń. 

Najpierw wyszukiwane są wszystkie urządzenia z włączonym trybem Bluetooth będące w

zasięgu zegarka (optymalnie jest to obszar do 1 metra od zegarka) i tworzona jest lista tych

urządzeń. 

Wybierz z listy odpowiednie urządzenie.  Spowoduje to jego podłączenie.  Na tym etapie

może  być  konieczne  podanie  kodu  urządzenia  (najczęściej  0000).  Po pomyślnym

zsynchronizowaniu urządzeń na ekranie zegarka pojawi się odpowiedni komunikat, który

należy zaakceptować.

WSKAZÓWKA

Jeżeli  synchronizacja  urządzeń  trwa  dłużej  niż  2  minuty  należy  powtórzyć

proces.

Można też zaznaczyć jedno z wyszukanych urządzeń znajdujących się na liście i wybrać
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opcję Połącz. Dzięki czemu urządzenie zostanie połączone z zegarkiem.

Jeżeli tryb Bluetooth jest aktywny i chcesz podłączyć do zegarka urządzenie, które było z

nim wcześniej zsynchronizowane, np. słuchawki bezprzewodowe, to gdy znajdą się one w

pobliżu  zegarka,  na  jego  wyświetlaczu  pojawi  się  zapytanie  czy  chcesz  podłączyć  te

urządzenia. Jeśli faktycznie chcesz je podłączyć wybierz Tak.

• Połączenie zegarka z urządzeniem audio

Jeżeli chcesz przenieść dane poprzez Bluetooth pomiędzy urządzeniami należy je ze sobą

połączyć.  Wybierz  kolejno  Bluetooth  →  Wyszukiwanie  urządzenia  audio  (Anfrage

Audiogerät), aby rozpocząć wyszukiwanie urządzeń znajdujących się w pobliżu. Wybierz z

listy wyszukanych urządzeń to, które chcesz połączyć z zegarkiem i wybierz opcję Połącz.

Opis uruchamiania trybu Bluetooth i sposób synchronizacji wybranego urządzenia audio

można sprawdzić w instrukcji obsługi dołączonej do tego urządzenia.

WSKAZÓWKA

Po nawiązaniu połączenia można przesyłać dane pomiędzy urządzeniami.

• Zmiana nazwy urządzenia

Jeżeli  chcesz  zmienić  nazwę  urządzenia  (domyślnie  jest  to PW-315.touch),  aby łatwiej

odnajdować  go  na  liście  wyszukanych  urządzeń,  wybierz  kolejno  Bluetooth  →  Zmień

nazwę urządzenia. Usuń dotychczasową nazwę i wpisz nową, a następnie zatwierdź zmianę

Opcje (Option) → Zakończ (Fertig).

• Odtwarzanie dźwięku przez zegarek i urządzenia z funkcją Bluetooth

Wybierając  opcję  Bluetooth  →  Przekaż  (Erweitert)  możesz  zdecydować  czy  dźwięk

dzwonka rozmów przychodzących lub odtwarzanego filmu lub muzyki ma być emitowany

przez głośnik  telefonu  czy  chcesz  słuchać  go  za  pomocą  innych  urządzeń  z  funkcją

Bluetooth, np. bezprzewodowych słuchawek.

Dzięki opcji Mój adres (Meine Adresse) można sprawdzić adres Bluetooth zegarka nadany

mu przez producenta i umożliwiający jednoznaczną identyfikacje urządzenia.
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Ustawienia 

Funkcja ta umożliwia skonfigurowanie ustawień urządzenia. 

• Ustawienia telefonu (Telefoneinstellungen)

Opcja pozwala na konfigurowanie ustawień zegarka – telefonu.

Ustawienie daty i czasu

Ustawienie daty i czasu zostało szczegółowo opisane wcześniej (Ustawienia/Einstellungen

→ Ustawienia telefonu/Telefoneinstellungen → Data i czas/Uhrzeit und Datum).

Czasowe włączanie/wyłączanie zegarka

Wbudowany zegarek umożliwia włączanie i wyłączanie urządzenia o określonym czasie,

np.  w nocy – aby zaoszczędzić zużycie baterii  (Ustawienia/Einstellungen  → Ustawienia

telefonu/Telefoneinstellungen → Włączanie/Wyłączanie/Ein/Ausschalten).

Po uruchomieniu funkcji skonfiguruj odpowiednio terminarz. Można ustawić cztery różne

terminy włączenia/wyłączenia urządzenia (np. w nocy lub gdy jesteś w pracy).

Wybór języka

Dostępne  są  języki  niemiecki,  francuski  oraz  angielski  (Ustawienia/Einstellungen →

Ustawienia telefonu/Telefoneinstellungen → Język/Sprache).

Sposób wprowadzania tekstu

Można  ustawić  duże  lub  małe  litery  (Ustawienia/Einstellungen →  Ustawienia

telefonu/Telefoneinstellungen →  Metody  wprowadzania  tekstu/Bevorzugte

Eingabemethode). Wybór zatwierdza się przyciskiem OK.

Tło pulpitu, wygaszacz ekranu i rodzaj zegarka

Opcja  pozwala  na  indywidualne  dostosowanie  wyglądu  pulpitu,  wygaszacza  ekranu

oraz rodzaju zegarka (Ustawienia/Einstellungen→ Ustawienia telefonu/Telefoneinstellungen

→ Wyświetlanie/Anzeige).

Można wybierać spośród obrazków dostępnych w systemie lub skopiowanych wcześniej

na kartę microSD obrazków lub zdjęć użytkownika.

W przypadku  wygaszacza  ekranu  należy  podać  czy  będzie  on  wyłączony,  a  jeśli  tak,

to po jakim czasie. Ustawienia zatwierdza się przyciskiem OK.
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W opcji typ zegara decyduje się czy zegar będzie wyświetlany w formie analogowej czy

cyfrowej.

Tryb samolotowy

Dla tej  opcji  dostępne są ustawienia Tryb normalny (Normalmodus)  i  Tryb samolotowy

(Flugmodus).

Ustawienia  /  Einstellungen  →  Ustawienia  telefonu  /  Telefoneinstellungen  →  Tryb

samolotowy / Flugmodus .

W  trybie  samolotowym  wszystkie  funkcje  związane  z  komunikacją  są  nieaktywne,

np. funkcja telefonu. Z pozostałych funkcji można korzystać bez problemu.

Jasność i wyłączanie ekranu

Wybierając kolejno Ustawienia/ Einstellungen → Ustawienia telefonu/ Telefoneinstellungen

→  Ustawienia  dodatkowe/Unterschiedliche  Einstellungen  –  Oświetlenie  wyświetlacza

LCD/LCD-Beleuchtung przejdziesz do ustawienia jasności wyświetlacza oraz ilości czasu

po jakiej ekran ma być wygaszony automatycznie, jeśli pozostaje w trybie bezczynności.

• Profil użytkownika

Pozwala  dostosować  ustawienia  zegarka  do  odpowiedniej  sytuacji  (Ustawienia/

Einstellungen →  Profil  użytkownika/Benutzerprofile).  Można  wybrać  profil

Ogólny/Allgemein,  Milczący/Lautlos,  Spotkanie/Besprechung  oraz  Na  zewnątrz/Draußen

lub skonfigurować Własny styl/Mein Stil.

• Ustawienia połączeń

W  tym  miejscu  skonfigurujesz  takie  ustawienia  jak  rozmowy  przychodzące

oraz przekierowania i inne związane z rozmowami telefonicznymi.  Tutaj można ustawić,

że odbierane będą tylko te połączenia, które zostają nawiązane z numerów znajdujących się

w Książce  kontaktów,  a  także  określić  status  ustawień  (Ustawienia/  Einstellungen →

Ustawienia rozmów telefonicznych/Anrufeinstellungen).

Połączenia oczekujące, przekazywanie połączeń

Wybierając  opcję  SIM1:  Ustawienia  rozmowy  telefonicznej  można  aktywować

lub dezaktywować  odbieranie  rozmów  przychodzących,  skonfigurować  Przekierowania

rozmów lub anulować wszystkie przekierowania.

Aktywując  opcję  Przekierowania  spowodujesz,  że  rozmowy  przychodzące  zostaną
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przekierowane na inny – wybrany przez Ciebie numer telefonu. Można np. podać numer

swojego stacjonarnego telefonu, w przeciwnym razie konieczne będzie oddzwonienie. 

Zmienisz  tutaj  również  hasło  dostępu  (co  jest  zalecane).  Po  wybraniu  tej  opcji  należy

wprowadzić najpierw stary kod dostępu do telefonu, a następnie nowy (składający się z 4

znaków), który podaje się dwukrotnie dla potwierdzenia zmiany.

UWAGA!

Domyślnie ustawiony jest kod 1122.

Ponowne  wybieranie,  przypomnienie  o  konieczności  zadzwonienia,  ustawienie  trybu

odbierania przez zestaw słuchawkowy

Po wybraniu Ustawień dodatkowych można konfigurować włączenie lub wyłączenie opcji

ponownego wyboru numeru, ustawić przypomnienie o konieczności wykonania rozmowy

telefonicznej oraz tryb odbierania dla automatycznego odbierania rozmów przychodzących

z poziomu zestawu słuchawkowego.

• Ustawienia sieci

Standardowo opcja  ta  nie  jest  potrzebna,  ponieważ  korzystając  z  karty SIM urządzenie

ma zapewniony dostęp  do  sieci  telefonii  komórkowej  Twojego  operatora  (np. T-Mobile,

Play,  Plus, itd). Jednakże zdarzają się obszary,  gdzie Twoja sieć ma bardzo słaby zasięg

albo wyszukiwana  jest  niewłaściwa  sieć.  Generująca  wysokie  koszty  użytkowania.  Aby

zapobiec sytuacjom, w których urządzenie będzie korzystało z usług takiej  sieci,  można

utworzyć listę preferowanych sieci.

W  tym  celu  wybierz  kolejno  Ustawienia/Einstellungen  →  Ustawienia

sieci/Netzwerkeinstellungen  →  SIM  -  Ustawienia  sieci/SIMNetzwerkeinstellungen  →

Wybór  sieci/Netzwerkauswahl.  Na  tym poziomie  można  uruchomić  Wyszukiwanie  sieci

oraz skonfigurować Automatyczny (domyślny) lub Manualny Wybór sieci. 

UWAGA!

Zalecamy  wprowadzanie  zmian  w  domyślnych  ustawieniach

wyszukiwania sieci tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
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W opcji Preferencje dostępna jest lista sieci posortowanych według ustawionych dla nich

priorytetów.  Można  samemu  ustawić  priorytety  poszczególnym  sieciom.  Ta  najbardziej

preferowana przez użytkownika ma priorytet równy jeden. 

Lista  jest  bardzo przydatna,  gdy znajdziesz  się  w obszarze,  w którym ma jednocześnie

zasięg  wiele  sieci  (można  usunąć  z  listy  wybrane  sieci,  aby  nie  były  w  ogóle  brane

pod uwagę, przy nawiązywaniu połączeń) lub podróżujesz w pobliżu granic kraju.

• Ustawienia zabezpieczeń

Aby  zabezpieczyć  kartę  SIM  oraz  telefon  przed  zagubieniem  lub  kradzieżą,  zalecamy

wprowadzenie poniższych ustawień. Pozwoli to na zabezpieczenie urządzenia i karty SIM

czterocyfrowymi  kodami  zabezpieczającymi  (Ustawienia/Einstellungen  →  Ustawienia

zabezpieczeń/Sicherheitseinstellungen → Zabezpieczenia karty SIM/SIM-Sicherheit).

UWAGA!

Kod zabezpieczający nie powinien być taki sam, jak kod do karty SIM.

Nie powinien też składać się na datę  Twoich urodzin,  ani utworzony z

kolejnych,  występujących  po sobie,  cyfr.  Zalecamy,  aby  składał  się  z

najbardziej  przypadkowej  sekwencji  cyfr.  Dla  ułatwienia  zapamiętania

kodu, cyfry te mogą tworzyć na klawiaturze pewien wzór. Jeżeli zapiszesz

kod na kartce, przechowuj ją w bezpiecznym miejsc, z daleka od zegarka.

Ustawione zabezpieczenia dla karty SIM będzie blokować dostęp osobom, które nie znają

kodu zabezpieczającego już na etapie uruchamiania urządzenia.

Zabezpieczenie kodu PIN

Włącz  tę  opcję,  jeżeli  chcesz  włączyć  odpytywanie  o  kod  PIN.  Stanowić  to  będzie

dodatkowe zabezpieczenie urządzenia. Jeżeli kod PIN nie został zmieniony znajdziesz go

wśród dokumentów dostarczonych przez Twojego operatora podczas podpisywania umowy.

Zmiana kodu PIN

Aby  zmienić  kod  PIN  musisz  najpierw  podać  poprzedni  kod  PIN,  a  następnie  nowy

i potwierdzić chęć zmiany.
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WSKAZÓWKA

Aby opcja była dostępna należy aktywować opcję Zabezpieczenia kodu PIN.

Zmiana kodu PIN2

Kod  ten  jest  używany  zwykle  przy  transakcjach  kartą  typu  Prepaid.  Analogicznie

jak w przypadku zmiany kodu PIN, należy najpierw podać poprzedni kod, a dopiero później

wprowadzić nowy.

• Włączanie / wyłączanie blokady telefonu

Funkcje  telefonu  można  zabezpieczyć  dodatkowym  kodem,  tak  samo  jak  kartę  SIM

(Ustawienia/Einstellungen  →  Ustawienia  zabezpieczeń/Sicherheitseinstellungen  →

Zabezpieczenia  telefonu/Telefonsicherheit).  W  tym  celu  wybierz  opcję  Zabezpieczenie

telefonu i podaj domyślny kod zabezpieczający.

UWAGA!

Domyślny kod zabezpieczający urządzenia to 1122.

Zmiana kodu zabezpieczającego urządzenie

Wybierz  opcję  Zmień  kod  zabezpieczający  (Sperrcode  ändern).  Podaj  bieżący  kod

zabezpieczający, a następnie dwukrotnie nowy kod. Potwierdź wprowadzoną zmianę.

• Przywracanie do ustawień fabrycznych

Dzięki  tej  funkcji  wprowadzone w ustawieniach zmiany można przywrócić do ustawień

fabrycznych.  Wybierz  Ustawienia/Einstellungen  → Przywrócenie  ustawień  fabrycznych/

Werkseinstellungen.  Konieczne  będzie  podanie  kodu  zabezpieczającego,  który  o  ile  nie

został zmieniony przez użytkownika to 1122.

UWAGA!

Po przywróceniu ustawień fabrycznych wszystkie wprowadzone ustawienia

zostaną utracone. Prosimy o nienadużywanie funkcji przywracania ustawień

domyślnych.
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Informacje dodatkowe

Wskazówki dotyczące czyszczenia i przechowywania urządzenia

Ponieważ  zegarek  zawiera  w sobie  zaawansowana  technologię  i  łatwo może  ulec  uszkodzeniu

powinno się z nim obchodzić bardzo ostrożnie.

Zalecamy regularne przemywanie zegarka miękką, delikatnie zwilżoną szmatką. 

Nie należy przechowywać urządzenia w miejscu silnie zapylonym lub zakurzonym, aby drobiny

nie dostały się do środka urządzenia przez elementy łączące i nie spowodowały uszkodzeń.

Zwróć  szczególna  uwagę  na  ochronę  urządzenia  przed  ekstremalnie  wysokimi  temperaturami.

Pozostawienie  zegarka  w  miejscu  narażonym  na  takie  temperatury  może  spowodować  trwałe

uszkodzenie baterii oraz wykonanych z tworzywa sztucznego części obudowy zegarka.

Należy również unikać miejsc o bardzo niskich temperaturach oraz odznaczających się silnymi

wahaniami  temperatur.  Nagłe  zmiany  temperatury  otoczenia  mogą  spowodować  uszkodzenie

elektroniki urządzenia. 
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Rozwiązywanie problemów przy podłączaniu słuchawek Bluetooth

Problem Rozwiązanie

Zestaw  głośnomówiący  nie  jest  rozpoznawany

przez urządzenie.

Upewnij  się,  że  opcja  Bluetooth  jest  aktywna

w zegarku.

Sprawdź  czy  zestaw  głośnomówiący

ma włączony tryb łączenia.

Rozejrzyj  się  czy  w  pobliżu  nie  znajduje  się

jakieś  pole  magnetyczne

lub elektromagnetyczne, które mogłoby zakłócać

fale Bluetooth.

Mimo  że  zestaw  głośnomówiący  jest

rozpoznawany,  nie  udaje  się  zsynchronizować

go z urządzeniem.

Sprawdź czy żadne fale nie zakłócają połączenia

i  czy  z  zegarkiem  nie  jest  zsynchronizowane

inne urządzenie.

Wiele  urządzeń  działa  z  ograniczeniami

po sprzężeniu z innymi.

Sprawdź czy został wprowadzony właściwy PIN

umożliwiający synchronizację.

Jest on ustawiony fabrycznie na 0000.

Mój  rozmówca  mnie  słyszy,  ale  ja  nie  słyszę

jego.

Ustaw  poziom  głośności  na  wyższy  dla  opcji

odtwarzania dźwięku.

Moje  urządzenie  odbiera  rozmowy

przychodzące,  nie  są  one  jednak  dostępne

z poziomu zestawu głośnomówiącego

Sprawdź  czy  zestaw  nie  znajduje  się  poza

zasięgiem zegarka (do 10 m).

Sprawdź  czy  w  zegarku  opcja  odbierania

rozmów  przez  zestaw  głośnomówiący  jest

aktywna.
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Dane techniczne

Wyświetlacz 1,54'' - kolor -TFT (3,9 cm)

Rozdzielczość 240 x 240 p

Bateria Litowo – jonowa 3,7 V, 350 mAh

Maksymalny czas działania w trybie czuwania (Standby) 60 h

Maksymalny czas rozmowy
Zależy  od  czasu  i  częstotliwości

wykorzystywania tej funkcji

Bluetooth  wersji 2.0

Pasmo GSM 850 / 600 / 1800 / 1900, GSM

Wbudowana pamięć ROM 64 MB

Wbudowana pamięć RAM 32 MB

Pamięć zewnętrzna Karta pamięci micro SD

Rodzaje dzwonków
Polifoniczne,  64  rodzaje,  możliwość

wyboru pliku MP3

Wibracja Obsługiwana

Karta SIM SIM

Jeżyki oprogramowania Niemiecki, anielski, francuski

Obsługiwane formaty audio
MP3,  MIDI,  Ogg  Vorbis,  PCM  /

WAVE

Format obrazów JPEG, GIF, BMP, PNG

Rozmiar pliku obrazu maks. 300 KB

Format filmów mpeg4-sp, mpeg1/2

Rozdzielczość  filmów maks. 320 x 420 p

Książka kontaktów / SMS-y 300 wpisów

Złącza microUSB

Zintegrowane funkcje

Nawiązywanie rozmów 

telefonicznych, wysyłanie SMS, 

książka kontaktów, muzyka, zdjęcia, 

filmy, radio, stoper, budzik, Bluetooth, 

zarządzanie danymi, ustawienia.

Wymiary 45 x 40 x 14 mm

Waga (wraz z bateria i paskiem) 49 g
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