
Specyfikacja:
Długość paska: 271 mm (w tym tarcza zegarka)
Szerokość paska: 22mm
Waga: 60g
Bateria: 360 mAh
Ekran: 1,3 cala
Bluetooth: 3,0 i 4,0
Poziom wodoodporności: IP67. 

Tylko do codziennego użytkowania. Można go nosić 
podczas prania ręcznego lub w deszczowy dzień . Nie
można go nosić  podczas pływania,  brania  prysznica,
mycia samochodu czy nurkowania).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SMARTWATCH ZAXER ZM7

Dziękujemy za wybranie naszego inteligentnego zegarka.
Możesz przeczytać tę instrukcję i dokładnie zrozumieć 
zasady użytkowania i obsługi sprzętu.
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego 
powiadomienia.



Wstępne ustawienia

Pobierz i zainstaluj aplikację SMARTTIME, aby zegarek
mógł synchronizować dane z aplikacją. Możesz 
wyznaczać cele i analizować dane historyczne.

Łączenie zegarka z telefonem
SMART TIME APP jest kompatybilny z systemem IOS 
8.0 oraz Android 4.4 i nowszymi. 

1. Włącz Bluetooth na zegarku i telefonie.
2. Pobierz aplikację SMART TIME .
3. Po zainstalowaniu aplikacji wejdź na stronę główną.
4. Kliknij App → Dodaj nowe urządzenie → Wybierz 
M7/M7s.
5. Wybierz nazwę M7/M7s z listy i potwierdź 
parowanie.

Jeśli zobaczysz w lewym górnym rogu zegarka 
niebieską ikonę to znaczy, że masz połączenie z 
Bluetooth 4.0.

Porady:
W przypadku użytkowników Iphone’a połącz z 
Bluetooth najpierw Twój telefon. Otwórz Bluetooth za 
zegarku → Szukaj nowe urządzenie → Wybierz nazwę 
urządzanie.

W przypadku użytkowników Androida żądanie 
parowania urządzenia nastąpi automatycznie.

Ikona w lewym górnym rogu zmieni kolor na niebieski 
co będzie oznaczać że parowanie nastąpiło pomyślnie.

Instrukcja ładowania
Obróć urządzenie i podłącz styki do ładowania. Po 
około 6 sekundach zobaczysz ikonę ładowania na 
zegarku. Pełne ładowanie zajmuje około 2 godziny. 
Zobaczysz ikonę bateria naładowana na ekranie 
zegarka.

Funkcje
Na stronie głównej zegarka przesuń w lewo lub w 
prawo aby wyświetlić rożne tarcze zegarka, klinik OK i 
wybierz.

Tryb sportowy
Przesuń stronę główna zegarka w prawo aby przejść 
do trybu 
sportowego lub możesz wejść do niego z menu 
głównego.

M7/M7s wpiera różne rodzaje trybów sportowych np. 
bieganie, jazda na rowerze, wspinaczka itp.

Tętno
Przesunięciem w dół strony głównej możesz przejść do 
pomiaru tętna lub możesz wejść z menu głównego → 
Zdrowie → Tętno.

Ciśnienie krwi
Aby zmierzyć ciśnienie krwi wejdź z menu głównego → 
Zdrowie → Ciśnienie krwi.

Załóż zegarek we właściwy sposób i zmierz swoje 
ciśnienie.

Krokomierz
Możesz zmierzyć krok, tętno, kalorie odległość 
bieżącego dnia.

Tryb ćwiczeń
Kliknij Tryb ćwiczeń w menu.

Wykonywanie połączeń  
M7 Obsługuje połączenia Bluetooth M7s obsługuje 
połączenia SIM oraz Bluetooth. Użytkownik może 
dzwonić, odbierać i odrzucać połączenia bezpośrednio 
na zegarku.
Uwaga: Jeśli Twój zegarek obsługuje kartę SIM włóż 
kartę zgodnie z ilustracją (Zegarek obsługuje karty 
Nano SIM).

Powiadomienia
Lewa strona menu wybierania przenosi do menu 
powiadomień. Możesz wyświetlić wiadomość 
wysłaną na telefon komórkowy i powiadomienia z 
aplikacji.

Kontrola muzyki
Przesuń menu zegarka aby wejść do starowania 
muzyką. Możesz odtwarzać muzykę na zegarku.

Monitor snu
Zegarek śledzi Twój sen po synchronizacji z telefonem 
możesz sprawdzać swoje dane dotyczące snu na 
aplikacji mobilnej.

Zdalne zdjęcia
Funkcja umożliwia zdalne sterowanie aparatem i 
robienie zdjęć.

Siedzący tryb życia
Zbyt długie siedzenie nie jest dobre dla Twojego 
zdrowia. Możesz ustawić przedział czasu na zegarku 
lub w aplikacji aby przypomnieć Ci o ruchu.

Budzik
Możesz ustawić alarm na zegarku lub w aplikacji (max 
8 alarmów).

Znajdź telefon/zegarek
-Gdy klikniesz „Znajdź telefon na zegarku” usłyszysz 
dźwięk telefonu.
- Gdy klikniesz „Znajdź urządzenie” usłyszysz dzwonek 
zegarka.

Gesty:
1) Przesuń aby wyłączyć alarm.
2) Gest budzenia.
3) Potrząśnij aby przejść do menu głównego.
4) Potrząśnij aby odebrać połączenie.

Narzędzia:
- Minutnik
- Stoper
- Kalkulator

Praktyczne funkcje:
- Ciśnienie 
- Wysokość
- Kompas
- Pogoda
- Kalendarz

Tryb niskiego poboru mocy:
1) Zegarek automatyczne przejdzie w tryb niskiego 
poboru mocy gdy poziom baterii spadnie poniżej 10%
2) Możesz ręcznie przejść w tryb niskiego poboru 
mocy. W tym trybie jest wyłączona funkcja bluetooth i 
tylko czas, wyświetlacz, kroki i monitoring snu są 
obsługiwane.
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