
Instrukcja obsługi sportowego smartwatcha L13 

 

 

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Czytając tę instrukcję, w pełni 

zrozumiesz zastosowanie naszego zegarka. Jego główną zaletą jest możliwość 

połączenia z telefonem za pomocą bluetooth oraz wielofunkcyjność, która 

ułatwi Ci operowanie telefonem. Jego funkcje zostały stworzone po to, by 

pomóc Ci w uprawianiu sportu i utrzymaniu dobrej kondycji. Jednocześnie 

zastrzegamy sobie prawo do edycji tej instrukcji bez konieczności 

wcześniejszego informowania o tym użytkownika powyższego produktu. 

Zawartość: Pudełko, instrukcja obsługi, zegarek. 

Produkt jest wodoodporny w stopniu IP68, tj. można w nim pływać, myć ręce i 

wychodzić na deszcz. Nie wolno natomiast zażywać w nim gorących 

kąpieli/pryszniców oraz zakładać go do sauny, gdyż zegarek nie jest odporny na 

parę wodną. Jeżeli nie zastosujesz się do powyższych wskazówek, 

doprowadzając tym samym do dostania się wody do wnętrza zegarka, 

reklamacja nie zostanie uznana. Po zanurzeniu w wodzie, w otworze na głośnik 

może się zebrać woda. Należy ją usunąć, aby głos wydobywał się normalnie. 

Instrukcja obsługi: 

Górny boczny przycisk: Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do krokomierza, 

pokazując przebytą danego dnia ilość kroków, spalonych kalorii oraz 

przebytego dystansu. 

 

Dolny boczny przycisk: Długie przyciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie 

urządzenia. Krótkie przyciśnięcie powoduje przejście w tryb uśpienia, a 

przyciśnięcie przez 10 sekund powoduje restart urządzenia, w przypadku gdy 

zegarek przestał działać/zawiesił się. 

Gesty: Przesunięcie palcem w lewo/prawo powoduje przejście do menu 

głównego, a po uruchomieniu danej funkcji zegarka przesunięcie w prawo 

powoduje powrót do poprzedniego menu, natomiast przesunięcie w lewo 

powoduje przejście do kolejnego menu. 

Zmiana tarczy: Po długim naciśnięciu ekranu, pojawi się wybór tarczy zegarka. 

Wybierz żądaną tarczę i naciśnij znajdujący się pod nią przycisk zatwierdzenia. 

W trybie uśpienia na tarczy zegarka będzie widoczny stan połączenia bluetooth, 

poziom naładowania baterii, czas i inne dane. 

Instrukcja ładowania: 

Wejście do ładowania znajduje się z tyłu tarczy zegarka. Kabel do ładowania 

powinien automatycznie dopasować się do wejścia. Kabel można podłączyć do 

komputera albo do 5V ładowarki. Po ok. 70 minutach bateria naładuje się 

całkowicie.  

Uważaj, aby końcówki kabla nie dotknęły jednocześnie substancji/ciała 

przewodzącego prąd, ponieważ może to doprowadzić do przepalenia i 

skrócenia przewodu elektrycznego. 

Połączenie telefonu z zegarkiem: 

Najpierw należy pobrać aplikację „M Active” i zainstalować ją na telefonie. 

Można zrobić to na 2 sposoby: 

1. Dla użytkowników Androida i IOS: 

Poprzez przeglądarkę zeskanuj kod QR zegarka (Ustawienia -> 

ściąganie aplikacji) lub poniższy kod. Skanując poprzez przeglądarkę 

lub Wechat, po otworzeniu się okna dialogowego, wybierz 

pobieranie poprzez przeglądarkę. 

2. W telefonach z systemem Android w Sklepie Play wyszukaj aplikację 

o nazwie „M Active” i pobierz ją. W iPhonach należy wejść do App 

Store i również wyszukać aplikację „M Active” oraz ją pobrać. 

Po pobraniu aplikacji, podczas jej instalowania pojawią się okna 

dialogowe, które będą prosić o dostęp do funkcji telefonu. Każdorazowo 

należy pozwolić na dostęp. Zegarek powinien być podłączony do 2 

rodzajów transmisji Bluetooth – 3.0 i 4.0, dopiero wtedy będzie można 

używać wszystkich funkcji zegarka. 

 

 

Sposób podłączenia do bluetooth 4.0: Po zainstalowaniu aplikacji „M 

Active” uruchom ją, wybierz opcję „urządzenia”, następnie „dodaj 

urządzenie”, a w zegarku wejdź w ustawienia i wybierz w nich opcję 

„bluetooth”. Następnie zezwól na wyszukiwanie przez inne urządzenia. 

Na telefonie wyszukaj urządzenie pod nazwą „L13” i połącz urządzenia. 

Na telefonach z systemem Android należy najpierw uruchomić funkcję 

GPS, dopiero wtedy telefon będzie mógł znaleźć zegarek poprzez 

bluetooth. 

Sposób podłączenia do bluetooth 3.0: Otwórz główne menu zegarka, 

następnie wybierz opcję „bluetooth”, następnie „wyszukiwanie poprzez 

bluetooth”, „włącz bluetooth” i na samym końcu nazwę telefonu, z 

którym chcesz się połączyć. Zatwierdź połączenie bluetooth na telefonie 

oraz inne komunikaty, które się pojawią, aby urządzenia się połączyły. 

Jak stwierdzić, że urządzenia zostały poprawnie połączone: Gdy rozwijane 

menu zegarka będzie zielone, to oznacza, że zegarek jest podłączony do 

bluetooth 4.0, gdy jest niebieskie to oznacza  podłączenie do bluetooth 

3.0. Gdy menu na górze będzie niebieskie, a na dole zielone, oznacza to 

jednoczesne podłączenie do obu rodzajów bluetooth. 

Rozwiązanie najczęstszego problemu: Ponieważ protokół bluetooth 

każdej marki telefonu jest inny, może się zdarzyć, że połączenie bluetooth 

między telefonem a zegarkiem jest niestabilne. Można wtedy wyłączyć 

funkcję bluetooth w telefonie i połączyć urządzenia ponownie. Można też 

przywrócić zegarek do ustawień fabrycznych. Gdy zegarek się zawiesi, 

można go zrestartować przyciskając przez 10 sekund przycisk włączania i 

wyłączania. 

Ustawienia powiadomień przychodzących wiadomości: 

Wejdź w ustawienia w telefonie i wybierz opcję „zarządzanie aplikacjami”, 

znajdź aplikację „M Active” i wejdź w jej ustawienia ograniczeń. Włącz 

wszystkie dostępne opcje. Następnie wejdź w „zarządzanie 

powiadomieniami” i znajdź aplikację „M Active”. Ponownie włącz 

wszystkie dostępne opcje. Otwórz aplikację „M Active” i wybierz opcję 



„więcej”, „powiadomienia aplikacji” i zezwól aplikacji na działanie w tle w 

sposób nieograniczony. Wróć, aplikacja będzie wymagać ponownego 

automatycznego uruchomienia, uruchom ponownie. Wróć, wybierz 

aplikację, która ma mieć zsynchronizowane powiadomienia o 

wiadomościach, taką jak QQ albo Wechat, otwórz ją. 

Uwaga: Gdy będziesz jednocześnie zalogowany w aplikacji Wechat na 

komputerze, nie otrzymasz powiadomień w telefonie. W niektórych 

telefonach należy dodać aplikację na białą listę telefonu w trybie 

oszczędzania, aby uniknąć zamknięcia aplikacji działającej w tle, gdy 

poziom baterii telefonu będzie niski. 

Co zrobić, gdy nie otrzymuję powiadomień? 

Na początku zegarek wyświetla jedynie powiadomienia 

zsynchronizowane z powiadomieniami w telefonie takie jak przychodzące 

połączenia lub SMS, wiadomość w komunikatorze QQ lub Wechat. Jeżeli 

nie otrzymujesz powiadomień na swoim telefonie, to w zegarku też ich 

nie otrzymasz. Należy w ustawieniach telefonu znaleźć opcję ustawień 

powiadomień, następnie znaleźć odpowiednie aplikacje i zezwolić im na 

wysyłanie powiadomień. 

Przedstawienie najważniejszych funkcji: 

Połączenia telefoniczne: 

Książka telefoniczna: Można zsynchronizować do 50 kontaktów z książki 

telefonicznej. 

Dzwonienie: Wybierając numer na połączonym z zegarkiem telefonie 

komórkowym, możesz prowadzić rozmowy poprzez zegarek. 

Historia połączeń: Można zsynchronizować historię połączeń telefonu z 

zegarkiem. 

Wiadomości: Synchronizuje ostatnie 10 wiadomości z telefonu (nie działa 

z telefonami z systemem IOS). 

Powiadomienia: Można od razu sprawdzić wiadomości z takich 

komunikatorów jak Wechat czy QQ, natomiast na połączonym z 

zegarkiem telefonie musi być zainstalowana i działająca w tle aplikacja „M 

Active”. 

Bluetooth: Można wyszukać urządzenie, z którym chce się połączyć 

zegarek oraz zerwać połączenie już połączonego urządzenia. 

Monitorowanie snu: Codziennie od 22 do 8 rano dnia następnego, 

zegarek zarejestruje długość i jakość snu, pomagając Ci lepiej 

zorganizować czas pracy i odpoczynku oraz podwyższyć jakość snu. 

Przesuń do góry, aby wejść w opcje, „tryb”, masz do wyboru 

„włącz/wyłącz”; „zapis historii”, sprawdź długość snu głębokiego i 

płytkiego; „pomoc”, szczegółowe wyjaśnienie użycia. 

Monitorowanie tętna: Zegarek należy przymocować do nadgarstka, jest 

to najlepsze miejsce do noszenia. Nosząc go w ten sposób, można 

sprawdzić rzeczywiste w danym momencie tętno. U przeciętnego 

zdrowego człowieka tętno waha się od 60-90 uderzeń na minutę. Klikając 

w najniższą opcję „zacznij monitorować”, pokaże się komunikat „w trakcie 

mierzenia” i po około 20 sekundach pokaże się wynik. Przesuń w dół, aby 

wejść w opcje, możesz wtedy zobaczyć historię mierzenia tętna. 

Elektryczna czynność serca: Za pomocą optycznego sensora tętna i 

techniki elektrokardiogramu można zmierzyć elektryczną czynność serca. 

W aplikacji „M Active” należy włączyć pomiar i po około 30 sekundach, 

gdy zegarek skończy mierzyć, na ekranie zegarka pokaże się komunikat 

„idź do aplikacji”. Wynik EKG możesz zobaczyć w aplikacji, zapisując go. 

Ciśnienie krwi: Naciśnij opcję „zacznij pomiar”. Podczas pomiaru trzymaj 

rękę poziomo. Wynik powinien pokazać się po kilkunastu sekundach. 

Zazwyczaj im człowiek jest starszy, tym ciśnienie jest wyższe, kobiety z 

kolei mają niższe ciśnienie niż mężczyźni.  

Długie przebywanie w pozycji siedzącej: Ustaw czas, po którym ma 

pojawić się przypomnienie, że zbyt długo siedzisz. Wtedy zegarek 

przypomni Ci sygnałem dźwiękowym o konieczności wstania.  

Budzik: Można ustawić 5 budzików. Przyciskając długo tarczę zegarka 

wejdziesz w opcję usuwania poszczególnych budzików. 

Kalendarz: Możesz sprawdzić kalendarz. 

Muzyka: Możesz zsynchronizować muzykę w telefonie i włączać ją w 

zegarku. 

Robienie zdjęć: Gdy telefon ma włączona aplikację „M Active”, wejdź w 

zegarku w opcję „zdjęcia” i wykonaj zdjęcie. Zdjęcie zapisze się w telefonie. 

Stoper: Włączając tę funkcję, można jednorazowo lub wielorazowo 

zmierzyć czas. 

Kalkulator: Wybierając te opcję można wykonywać proste działania na 

liczbach. 

Język: Język automatycznie ustawia się na domyślny. Po połączeniu z 

telefonem zegarek synchronizuje język telefonu i ustawia go jako 

domyślny. Jeśli chcesz ręcznie ustawić język, musisz wyłączyć te opcję.  

Objaśnienie gwarancji: 

1. Jeżeli podczas użytkowania tego produktu zgodnie z jego 

przeznaczeniem pojawią się problemy wynikające z wadliwej 

produkcji, projektu czy użytych niewłaściwych materiałów, to od 

daty zakupu licząc, nabywcy przysługuje rok gwarancji. Na baterię i 

ładowarkę przysługuje półroczna gwarancja. 

2. Gdy użytkownik zepsuje produkt, to gwarancja nie obejmuje 

darmowej naprawy w takich przypadkach jak: 

- Samodzielny demontaż i naprawa urządzenia, która doprowadziła 

do zepsucia produktu. 

- Upadek urządzenia poprzez nieostrożne użytkowanie i temu 

podobne.  

- Wszystkie zniszczenia spowodowane przez użytkownika lub 

nieodpowiednie i lekceważące użytkowanie przez osoby trzecie   

(takie jak zanurzenie w wodzie, zniszczenie poprzez siły zewnętrzne 

czy zarysowania na zewnętrznych częściach urządzenia) nie są 

objęte gwarancją. 

3. Jeżeli chcesz skorzystać z darmowej naprawy, którą obejmuje 

gwarancja, należy przedstawić kartę gwarancyjną, na której będzie 

pieczątka firmy i data zakupu. 

4. Jeśli będziesz chciał naprawić produkt, oddaj go do naprawy naszej 

firmie lub naszemu dystrybutorowi. 

5. Wszystkie funkcje produktu są jednakowo objęte gwarancją. 

 

Data zakupu: 

 

Imię i nazwisko kupującego: 

 

Nr IMEI: 

 

Imię i nazwisko sprzedającego: 

 

Sklep: 

 

Pieczątka sklepu: 


