
Instrukcja obsługi
Smartwatch Locon Watch Lite (GJD.06S)

Do wykorzystania oraz poprawnego działania zegarka niezbędna jest aplikacja 
Bezpieczna Rodzina.

Proszę przeczytać szczegółowo instrukcję przed użyciem produktu.
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej instrukcji
bez uprzedniego powiadomienia.

Zegarek spełnia normy wodoodporności IP67. Można korzystać ze Smartwatcha podczas 
codziennych zajęć, np. podczas mycia rąk lub w deszczowy dzień bez obaw, że woda dostanie się 
do środka, akceptowalna temperatura to: od +10 do +35 stopni Celsjusza i zanurzanie na głębokość 
1,5m do 30min.

Dostanie się wody do urządzenia i nie stosowanie się do powyższych skutkuje utratą gwarancji. 

Dla poprawnego działania zegarka, prosimy unikać: 
       
• gorących kąpieli 
• słonej wody z zegarkiem na ręku.
• zbyt długiego pływania
• skakania do wody, gdyż może to wywołać zbyt wysokie ciśnienie



1. Obsługa zegarka:

1.2 Ładowanie

W zestawie otrzymujemy przewód magnetyczny z wtyczką USB. Pod spodem smartwatcha mamy dwie 
metalowe blaszki, w to miejsce muszą trafić dwa piny z przewodu. Przykładamy przewód do zegarka, 
przewód posiada magnesy, jeżeli czujemy opór, to znaczy, że źle podłączamy i należy obrócić przewód
o 180 stopni.
      
Przewód sam się przyciągnie do zegarka. Teraz drugą stronę podłączamy do ładowarki 1V lub gniazda USB
w komputerze. Należy zwrócić uwagę, aby metalowe końcówki nie dotknęły innej metalowej części.
Może to spowodować zwarcie.

1.1 Przycisk 2 - SOS

• Przy wyłączonym urządzeniu:
• Przy włączonym urządzeniu:

Przytrzymywanie przycisku powoduje włączenie urządzenia
Przytrzymanie przycisku wyśle alarm SOS na telefon oraz połączy
z opiekunem

Aparat

1. Przyłóż z tyłu opaski magnetyczną 
końcówkę kabla. Jeśli nie chce się przypiąć
do zegarka, spróbuj obrócić ją o 180 stopni.

2. Podłącz do ładowarki USB końcówkę
kabla USB

3. Podłącz ładowarkę do gniazda 
elektrycznego

Slot na kartę SIM

Przycisk 1
• odbieranie połączeń
• powrót do pulpitu

Przycisk 2
• włącznik
• SOS
• wybudzenie zegarka

Złącze 
ładowania



2. Zawartość zestawu

3. Karta SIM

• Smartwatch GJD.06S - Locon Watch Lite
• Kabel USB do ładowania
• Szybki start (podłączenie urządzenia do aplikacji)

Uwaga! Do poprawnego działania urządzenia wymagana jest karta SIM.
Odpowiada ona za, przede wszystkim za:

• Połączenie z telefonem (aplikacją)
• Możliwość wykonywania połączenia telefonicznego (z zegarka na telefon oraz z telefonu na zegarek)
• Przesyłanie danych zegarek <-> urządzenie
• Monitorowanie lokalizacji bliskiego

3.1 Karta SIM (dostarczona przez Locon)

 1. Karta SIM jest dostarczona oraz zainstalowana przez firmę Locon
 2. Każda karta SIM zainstalowana w urządzeniu jest własnością firmy Locon
 3. W przypadku braku płatności cyklicznej karta zostanie automatycznie zawieszona do momentu jej  

 ponownego opłacenia przez subskrybenta
 4. W przypadku wyraźnych naruszeń (wykorzystywanie karty w innych celach, niż monitorowanie   

 bliskiego) karta zostanie natychmiast wyłączona

3.2 Karta SIM (instalacja własnoręcznie)

 1. Jeśli używasz swojej karty, musisz wysłać z niej bezpłatnego smsa o treści ZGODA na 8082   
 (lokalizacja urządzenia) 

 2. W pierwszej kolejności należy za  pomocą dołączonego śrubokręta wykręcić śrubkę mocującą   
 zaślepkę portu karty SIM znajdującą się z lewej strony zegarka.

 3. Po wykręceniu śrubki i wyjęciu zaślepki, kartę SIM umieszczamy w porcie zgodnie ze schematem   
 na zegarku, czyli chipem karty w stronę wyświetlacza oraz naciętym rogiem karty w stronę   
 slotu. Karta wchodzi dość głęboko do slotu dlatego musimy pomóc sobie cienkim, płaskim   
 narzędziem, popychając  kartę do momentu gdy usłyszymy „klik”.

 4. Po poprawnym włożeniu karty, zamykamy port i przykręcamy go śrubką.



Aby połączyć się z aplikacją, wystarczy że pobierzesz aplikację “Bezpieczna Rodzina”, która jest dostępna
na systemach iOS oraz Android. 
Aplikacja poprosi Cię o zeskanowanie kodu QR, który znajduje się na spodzie pudełka lub z tyłu zegarka.
O kolejnych krokach dowiesz się już bezpośrednio z aplikacji.

4. Łączenie z aplikacją

5. Obsługa smartwatcha

Łączenie się z aplikacją oraz konfigurowanie urządzenia jest opisane krok po kroku w Instrukcji
“Szybki Start”, którą znajdziesz dołączoną do urządzenia. 

• Nawigacja - poniższe funkcje wybieramy poprzez przesuwanie palcem w prawo lub lewo (ekran 
dotykowy)

• Kontakty - wszystkie kontakty dodane przez Rodzica do zegarka. Możliwość zadzwonienia do kontaktu
• Gra matematyczna - gra z równaniami matematycznymi
• Czat - chat głosowy z rodzicem
• Aparat - możliwość wykonania zdjęcia
• Galeria - zapisane obrazy zrobione aparatem
• Krokomierz - liczba wykonanych kroków danego dnia
• Głośność - ustawienia głośności dzwonka
• Kod QR - do zeskanowania, w razie zgubienia pudełka
• Odebrania połączenia przychodzącego za pomocą Przycisku 1 (wskazanego na obrazku pt. Obsługa 

zegarka)



7. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkownika

Nie umieszczaj w pobliżu urządzenia zbędnych elementów metalowych, może to powodować problemy
z jego działaniem.

Nie należy dokonywać jakichkolwiek zmian w urządzeniu, może skutkować to jego uszkodzeniem i utratą 
możliwości jego użytkowania.
 
Należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych, w tym,
w szczególności, nie wsuwać w urządzenie żadnych metalowych przedmiotów i dokonywać innych działań, 
które narażają użytkownika na działanie prądu elektrycznego. 

Nie używać urządzenia w miejscach zapylonych, wilgotnych, zanieczyszczonych lub w miejscach, w których 
występuje pole magnetyczne. W przeciwnym razie może dość do awarii obwodów.

Urządzeniem należy się posługiwać delikatnie, upadek lub inne fizyczne uszkodzenie może spowodować
jego niezdatność do pracy.

Nie należy samodzielnie rozmontowywać urządzenia oraz żadnej jego części, jak również nie należy 
samodzielnie dokonywać zmian w produkcie, lub w jakiekolwiek jego części oraz modyfikować jego 
oprogramowania.

8. Informacja o działaniu fal o częstotliwości radiowej i poziomie absorpcji swoistej 
(SAR). 

Model zegarka GPS Locon Watch Lite S (GJD.06s) został zaprojektowany w taki sposób, aby spełniał 
wszystkie obowiązujące wymogi bezpieczeństwa dotyczące wpływu fal radiowych na ludzki organizm. 
Wymagania te wynikają z zaleceń naukowych, w tym dopuszczalnych poziomów gwarantujących 
bezpieczeństwo wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia. W zaleceniach dotyczących 
wpływu fal radiowych używa się terminu „współczynnik absorpcji swoistej” (SAR). Testy wartości SAR 
prowadzi się przy użyciu standardowych metod, kiedy zegarek nadaje z najwyższą mocą we wszystkich 
wykorzystywanych pasmach częstotliwości. 

6. Obsługa aplikacji Bezpieczna Rodzina

Obsługa aplikacja Bezpieczna Rodzina jest intuicyjna i często tłumaczona wewnątrz aplikacji.
Podstawowe funkcje, które posiada aplikacja to:

• Lokalizowanie - na żądanie lub w określonym czasie
• Dzwonienie - rodzic do dziecka lub dziecko do rodzica (działa biała lista numerów)
• Historia lokalizacji - lokalizacja w określonych odstępach czasu 
• Strefa - dostajemy informacje, czy nasze dziecko wyszło poza strefę zaznaczoną na mapie (500m)
• Krokomierz - liczba przebytych kroków, cel to 6000
• Blokowanie połączeń - czyli brak połączeń na zegarek w określonych godzinach
• Kontakty - wszystkie kontakty dodane przez rodzica do zegarka
• Chat - chat głosowy z rodzicem
• Galeria zdjęć - wszystkie zdjęcia wykonane przez rodzica
• Odtwórz dźwięk - w przypadku zagubienia urządzenia
• Nasłuch - nasłuchiwanie dzwięku otoczenia 
• Ustawienia lokalizacji - częstotliwość lokalizowania 
• Wyłączenie urządzenia - zdalnie przez rodzica
• Instrukcja obsługi - skierowanie do FAQ



10. Prawidłowe usuwanie produktu

11. Zgodność

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, 
że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami 
pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego 
usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling 
w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania 
informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy
w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym 
dokonali zakupu produktu lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować 
się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi 
odpadami komercyjnymi (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Firma Locon Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że Locon Watch Lite S spełnia wymagania i normy zawarte                  
w dyrektywach Unii Europejskiej i przepisach krajowych. Jako urządzenie typu radiowego jest zgodny
z dyrektywą 2014/53/UE. 

9. Informacja o zakresach częstotliwości i maksymalnej mocy urządzenia

W przypadku tego modelu zegarka Locon Watch Lite S największa wartość SAR zmierzona przez Locon 
to 0,558 W/kg (przy twarzy) oraz 0,843 W/kg (przy ciele). Maksymalna wartość dopuszcza emisję 
promieniowania z mocą 2W/kg przy twarzy oraz 4W/kg przy ciele.


