
17. Stoper: może realizować funkcję stopera.
18. Reset danych fabrycznych: dane fabryczne 
można zresetować w menu ustawień zegarka.

V. Środki ostrożności
1. Podłączanie Bluetooth:
1.1 Upewnij się, że Bluetooth i GPS w telefonie 
komórkowym są włączone, a zegarek jest włączony.
1.2 Podczas wyszukiwania Bluetooth upewnij się, że 
zegarek nie jest powiązany z innymi kontami.
1.3 Podczas wyszukiwania Bluetooth staraj się trzymać
zegarek i telefon komórkowy w bliższej odległości.
2. Jeśli w telefonie komórkowym użytkownika jest 
zainstalowane inne oprogramowanie, takie jak 
menedżer mobilny, w celu zapewnienia normalnego 
działania aplikacji działającej w tle należy włączyć 
powiadomienie push i zezwolić na działanie w tle na 
telefonie komórkowym, w przeciwnym razie 
powiadomienie nie będzie być popychanym.
3. Wymagania dotyczące ładowania: do ładowania 
używaj ładowarki o specyfikacji 5V 0,5 ~ 1A. Do 
ładowania użyj dedykowanej linii ładowania. Po 
naładowaniu odłącz kabel danych od ładowarki, aby 
uniknąć niebezpieczeństwa zwarcia spowodowanego 
adsorpcją na metalu. Jeśli nie używasz go przez długi 
czas, wyłącz go i ładuj raz w miesiącu.

Podstawowy parametr
Główny układ sterujący: nRF52832
Czujnik tętna: HRS3300
Transmisja danych: BLE 5.0
Typ baterii: bateria litowo-polimerowa
Pojemność baterii: 150 mAh
Napięcie ładowania: 5,0 V.
Prąd ładowania: 180mA
Temperatura pracy: -5 / 45

Ostrzeżenie: Ten produkt nie jest urządzeniem 
medycznym, a opaska na rękę i jej aplikacja nie mogą 
być używane do diagnozowania, leczenia lub 
zapobiegania chorobom i objawom. Jeśli chcesz 
zmienić nawyki związane ze sportem, snem itp., 
Skonsultuj się najpierw z wykwalifikowanym 
profesjonalnym personelem medycznym, aby uniknąć 
poważnego wypadku. Nasza firma zastrzega sobie 
prawo do modyfikowania i ulepszania dowolnej funkcji 
opisanej w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego 
powiadomienia. Tymczasem nasza firma zastrzega 
sobie prawo stale aktualizować zawartość produktów, a
wszelkie treści podlegają przedmiotom materialnym.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SMARTWATCH ZAXER ZR18

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.



I. Instrukcje dotyczące wyglądu

1.Obudowa zegarka 2.Przycisk zasilania 
3.Wyświetlacz dotykowy 4.Pasek od zegarka
5.Czujnik 6.Kontakt do ładowania
7.Linia ładowania

II. Pobierz i zainstaluj aplikację i dopasuj
1. Długo naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć; 
upewnij się, że bateria jest naładowana po raz 
pierwszy. Jeśli bateria jest słaba, nie można jej 
normalnie włączyć.
2. Użyj telefonu
komórkowego, aby
zeskanować kod QR po
prawej stronie, aby
pobrać i zainstalować
aplikację; Lub wyszukaj
„Qwatch” w Apple Store /
Android App Market, aby
pobrać i zainstalować.
Zgodne systemy: Android 4.4 i nowsze, telefon 
komórkowy Bluetooth 4.0; iPhone iOS 9.0 lub nowszy. 
Podczas instalowania aplikacji przekaż wszystkie 
uprawnienia, w przeciwnym razie
3. Włącz aplikację mobilną, upewnij się, że Bluetooth i 
GPS są włączone, kliknij „Zarządzanie urządzeniami” - 
„Zarządzanie wiązaniami” i wyszukaj urządzenie do 
powiązania.
*Podczas dopasowywania potwierdź, że jest zgodny z 
adres MAC Bluetooth wyświetlany na zegarku.

III. Instrukcje operacyjne
1. Włączanie: naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania 
przez 3 sekundy, aby włączyć, a następnie przejdź do 
interfejsu czasu.

2. Wyłączanie zasilania: W stanie interfejsu czasu 
naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 
sekundy, aby przejść do interfejsu wyłączania, a 
następnie naciśnij długo przycisk zasilania lub ekran, 
aby potwierdzić wyłączenie; lub rozwiń „Menu skrótów” 
i wybierz „Wyłącz”.
3. Rozjaśnij ekran: naciśnij przycisk zasilania, aby 
rozjaśnić ekran, lub obróć nadgarstek w ustawieniach 
aplikacji, tak aby obrócić nadgarstek, aby rozjaśnić 
ekran.
4. Dotknij: przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby 
przełączyć interfejs, przesuń w górę i w dół, aby 
przewrócić strony, kliknij Enter lub Potwierdź i przesuń 
w prawo, aby wrócić lub wyjść.
IV. Instrukcje dotyczące głównych funkcji
1. Interfejs czasu: 1 niestandardowe pokrętło (wybierz 
swoje ulubione zdjęcie jako tło w „niestandardowym 
interfejsie” w aplikacji) + 3 stałe wybieranie + 3 
przyciski wybierania w aplikacji (wybierz swoje ulubione
pokrętło w „Dial Market” w aplikacji zastąpienie); 
Przesuń palcem w lewo lub w prawo pod interfejsem 
czasu i menu pierwszego poziomu, aby dowolnie 
przełączać pokrętło. *Przy silnym oświetleniu wybierz 
odpowiednią tarczę i jasność ekranu.
2. Ustawienia języka: po podłączeniu zegarka do 
aplikacji telefonu komórkowego, automatycznie 
zsynchronizuje język telefonu komórkowego. W razie 
potrzeby może również ustawić język w zegarku, a 
obecnie obsługuje 20 języków.
3. Liczenie kroków: rejestruj liczbę kroków, przebieg 
sportowy i kalorie spalone w ciągu dnia oraz 
synchronizuj dane z aplikacją.
4. Uśpienie: Automatyczne wykrywanie czasu i stanu 
snu od 22:00 do 8:00 oraz synchronizacja danych z 
aplikacją. Może wykrywać dane tylko przez założenie 
opaski na rękę do snu.
5. Pomiar tętna: Kliknij interfejs tętna na nadgarstku, 
aby „Rozpocznij pomiar”; Mierz tętno przez cały dzień: 
Włącz „Pomiar czasu tętna” w aplikacji „Zarządzanie 
urządzeniami”.
6. Sport: chodzenie / bieganie / wędrówki / ćwiczenia / 
jazda / kołysanie, po pomyślnym połączeniu Bluetooth 
z aplikacją na telefon komórkowy, dane zostaną 
zsynchronizowane z aplikacją; Kliknij „Rozpocznij 
pomiary” w interfejsie sportowym, aby wybrać żądany 
tryb sportowy i przejdź do interfejsu trybu sportowego, 
zostaną wyświetlone dane sportowe: przebieg / zużycie
/ tętno i przesuń ekran w prawo, aby wyjść z trybu 
sportowego.

7. Pomiar ciśnienia krwi: Wejdź do interfejsu pomiaru 
ciśnienia krwi, podczas pomiaru utrzymuj ciało
rozluźnione, a wartość ciśnienia krwi zostanie 
wyświetlona po 30 sekundach.
8. Pomiar tlenu we krwi: Wejdź do interfejsu pomiaru 
tlenu we krwi, podczas pomiaru utrzymuj ciało 
rozluźnione, a nasycenie krwi tlenem zostanie 
wyświetlone po 30 sekundach.
9. Ustawienia przypomnienia: Włącz aplikację, ustaw 
„Przypomnienie o budziku”, „Przypomnienie o wodzie 
pitnej”, Przypomnienie o nadmiernym siedzeniu, 
Przypomnienie o wiadomości, Przypomnienie o 
połączeniu i Przypomnienie o oprogramowaniu 
społecznościowym (QQ, WeChat, Twitter, Facebook, 
Whatsapp itp.) ) w interfejsie „Zarządzanie 
urządzeniami” „Ustawienia przypomnienia”.
10. Fotografowanie za pomocą pilota: 
Android: system włącza aplikację na telefon 
komórkowy, a zegarek przechodzi do funkcji 
fotografowania za pomocą pilota i klika „Rozpocznij 
fotografowanie”, aby zakończyć fotografowanie.
IOS: wejdź w „Kontrolę fotografowania” na zegarku, 
włącz aparat w telefonie komórkowym i kliknij 
„Rozpocznij fotografowanie”, aby zakończyć 
fotografowanie.
11. Sterowanie muzyką: utrzymuj połączenie między 
zegarkiem a aplikacją na telefon komórkowy, wejdź do 
menu muzyki zegarka i kliknij Odtwórz, aby pomyślnie 
odtwarzać muzykę na telefonie komórkowym; Kliknij, 
aby wstrzymać lub wznowić, kliknij, aby odtworzyć 
poprzedni utwór, kliknij, aby odtworzyć następny utwór).
12. Gra: Wejdź do menu gry i kliknij, aby wejść do gry. 
Można nią sterować za pomocą czujników dotykowych i
grawitacyjnych.
13. Znajdź telefon komórkowy: Kliknij „Znajdź telefon 
komórkowy” w rozwijanym menu skrótów zegarka, a 
telefon komórkowy będzie wibrował w zasięgu 
połączenia, który jest łatwy do znalezienia.
14. Tryb Nie przeszkadzać: Kliknij „Tryb Nie 
przeszkadzać” w rozwijanym menu skrótów zegarka, a 
telefon komórkowy nie otrzyma żadnego przypomnienia
o wibracjach.
15. Latarka: Kliknij „Latarka” w rozwijanym menu 
skrótów zegarka, a ekran wyświetlacza zegarka będzie 
zawsze włączony do podświetlenia.
16. Regulacja jasności: Kliknij „Regulacja jasności” w 
rozwijanym menu skrótów zegarka, aby dostosować 
jasność ekranu zegarka do otoczenia.
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