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Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed pierwszym 
użyciem. Jest to uproszczona instrukcja rejestracji oraz 
obsługi urządzenia Xblitz Kids Watch Me w aplikacji mobilnej 
CALMEAN Control Center. System CALMEAN jest też dostępny na 
przeglądarki internetowe. Pełna instrukcja obsługi na stronie: 
www.calmean.com/instrukcje-obslugi 
Rysunki zawarte w poniższych wytycznych mają jedynie charakter 
poglądowy. Proszę używać ładowarek USB 5V o maksymalnym 
natężeniu prądu 1A. Nie stosowanie się do zaleceń producenta może 
powodować uszkodzenie instalacji elektrycznej.

01. PRZYGOTOWANIE - 
KONFIGURACJA ZEGARKA
Zegarek posiada zainstalowaną kartę SIM oraz jest przygotowany 
do współpracy z systemem zarządzania CALMEAN.

Żeby skonfigurować  Xblitz Kids Watch Watch Me:
1. Przygotuj zegarek Xblitz Kids Watch Watch Me oraz smartfon z 
systemem Android lub iOS.
2. Upewnij się, że zegarek jest wyłączony.
3. Zeskanuj poniższy kod QR, który przekieruje 
Cię na stronę do pobrania aplikacji CALMEAN 
Control Center. Jeśli nie możesz go zeskanować, 
znajdź aplikację w App Store lub Google Play, 
lub wejdź na stronę www.calmean.com/xblitz



3

4. Pobierz i zainstaluj aplikację CALMEAN Control Center. Za jej 
pomocą, będziesz zarządzał zegarkiem.
5. Zarejestruj konto w aplikacji.
6. Dodaj zegarek do swojego konta. Wybierz: DODAJ / DODAJ ZEGAREK
7. Na kolejnej planszy, wpisz numer REG CODE. Znajdziesz go na 
odwrocie zegarka, lub na zawleczce przymocowanej do zegarka.
8. Dokończ konfigurację zgodnie z instrukcjami w aplikacji. 
9. Włącz zegarek i daj go dziecku.

Następnie, w aplikacji w zakładce PŁATNOŚCI lub na swoim koncie 
w panelu www, wybierasz dogodny dla siebie pakiet minut i SMS od 
CALMEAN, z miesięczną opłatą już od 11,99 zł.



Zegarek obsługujesz aplikacją mobilną CALMEAN lub poprzez panel 
www (https://parentalctrl.calmean.com/panel/) Do logowania używaj 
adresu e-mail i hasła podanych przy rejestracji.
Tak wygląda ekran główny aplikacji mobilnej CALMEAN:
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02. OBSŁUGA ZEGARKA 
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03. FUNKCJE APLIKACJI
Poniżej znajdziesz uproszczony opis najważniejszych funkcji. 
Pełna wersja instrukcji na www.calmean.com/instrukcje-obslugi

1. Mapa
Znajdziesz tu aktualną (lub ostatnią znaną) pozycję dziecka. 
Standardowo zegarek podaje lokalizację co 2 minuty. Gdy dziecko 
dłużej przebywa w jednym miejscu zegarek przechodzi w stan 
uśpienia aby oszczędzać baterię i wybudza się, gdy zmieni ono 
lokalizację. Lokalizacja określana jest na podstawie sygnału GPS – 
zegarek musi być w jego zasięgu. Jeśli nie jest, lokalizacja zostanie 
określona w sposób przybliżony po sygnale operatora GSM. Jeżeli 
chcesz przejrzeć zapisy historyczne, wybierz odpowiednią datę z 
kalendarza w górnej części mapy.

2. Nagroda
Funkcję można wykorzystać do nagradzania swojego dziecka za 
dobre zachowanie, na przykład gdy zdobędzie dobrą ocenę. Dodawaj 
lub odejmuj serduszka, które wyświetlą się na ekranie zegarka. 
Jest to również forma gry – możesz umówić się z dzieckiem na 
prawdziwe nagrody po zdobyciu określonej liczby serduszek.

3. Chat
Wysyłaj do dziecka krótkie wiadomości tekstowej (maksymalnie 
25 znaków). Napisz i kliknij „Wyślij”. Wiadomość zostanie 
automatycznie wyświetlona na ekranie zegarka, który wyda 
również sygnał dźwiękowy. Dziecko może odpowiedzieć nagrywając 
wiadomość głosową.
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4. Nasłuch otoczenia
Jest to automatyczne połączenie z urządzeniem, bez wydawania 
dźwięku – co pozwala w dyskretny sposób sprawdzić, co dzieje się 
w otoczeniu dziecka.

5. Strefy bezpieczeństwa
To wybrane obszary na mapie, monitorowane pod kątem obecności 
zegarka. Określasz, jaki alert dotyczący strefy chcesz otrzymać:

a) wejście do strefy 
b) brak wejścia do strefy 
c) wyjście ze strefy.

Możesz też ustalić, żeby zegarek dziecka włączał alarm, podczas 
opuszczania strefy.

6. Alarm
Możesz ustawić 3 różne alarmy na zegarek dziecka.

04. USTAWIENIA APLIKACJI
Aby przejść do Ustawień, kliknij „Więcej” w dolnym menu aplikacji. 

1. Numer SOS
Kliknij PROFIL i ustaw 2 numery kontaktowe (tj. numery główne), 
jako numery SOS. W przypadku zagrożenia, naciśnięcie klawisza 
SOS przez 3 sekundy spowoduje, że zegarek wyemituje alarm i 
po kolei wywoła dwa przypisane numery SOS (w pętli), aż ktoś 
podniesie słuchawkę. Jeśli nikt nie odbierze połączenia, wtedy pętla 
zakończy się po 2 rundach. Do kontaktów głównych zostaną także 
wysłane powiadomienia push/SMS/email, zgodnie z ustawieniami 
powiadomień.
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2. Ustawienia powiadomień
Kliknij „Ustawienia” i wybierz, jakimi kanałami chcesz otrzymywać 
powiadomienia o aktywności urządzenia. Dostępne są trzy kanały 
powiadomień: Notyfikacje w aplikacji (push), SMS i email. Limit 
dostępnych powiadomień SMS w miesiącu, zależy od wybranego 
pakietu CALMEAN.

3. Dane profilu i opiekunów
Kliknij „Profil”. W tym miejscu wgrasz zdjęcie profilowe dziecka, 
zmienisz nazwę profilu oraz zmienisz numery telefonu oraz adresy 
e-mail opiekunów (dwa główne kontakty alarmowe). Zobaczysz, 
do kiedy jest opłacona licencja CALMEAN oraz ile minut pozostało 
dziecku na rozmowy z zegarka.

4. Kontakty (książka telefoniczna)
To max. 8 numerów, które możesz wpisać w zegarek. Aby zapewnić 
bezpieczeństwo dziecka, książka działa jako whitelista - tylko wpisane 
kontakty mogą zadzwonić na urządzenie i tylko do nich dziecko może 
wykonać połączenie.

5. Zdrowie
Wybierz „Zdrowie” i podaj wagę i długość kroku dziecka. Dzięki temu, 
będziesz widział ilość kroków zrobionych przez dziecko w bieżącym 
dniu, oraz szacunkową liczbę spalonych kalorii.

6. Wyłączanie urządzenia.
W trakcie użytkowania zegarka możliwe jest jedynie zdalne wyłączenie 
za pomocą aplikacji.



Wygląd zegarka:
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05. OPIS EKRANÓW

Uwaga!
W albumie można zapisać tylko jedno zdjęcie.
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1. Kamera.
2. MikroChat głosowo-tekstowy. 
3. Książka telefoniczna.
4. Ekran główny zegarka.
5. Pobierz aplikację / kod QR.
6. Latarka.
7. Gry.
8. Krokomierz.
9. Album ze zdjęciami.

06. FUNKCJE ZEGARKA
1. SOS
Naciśnij i przytrzymaj przycisk "SOS" przez 3 sekundy, komunikat 
"SOS" zostanie wyświetlony na ekranie zegarka, a zegarek przejdzie 
w stan alarmowy. Zegarek zacznie wybierać dwa numery SOS w pętli 
przez dwie rundy. Jeśli ktoś odbierze połączenie w trakcie pętli, zegarek 
przestanie wybierać numery alarmowe. Jeśli jednak nikt nie odpowie, 
zegarek przestanie wybierać numery alarmowe po dwóch zakończonych 
rundach. Zegarek wyśle wiadomość SMS do zapisanego numeru 
monitorującego po zakończeniu pętli (opcja domyślnie wyłączona). 
W międzyczasie powiadomienie o alarmie zostanie również wysłane 
do aplikacji na smartfonie lub na email, zgodnie z ustaleniami 
powiadomień.
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2. Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii
Obserwuj poziom naładowania baterii. W przypadku spadku poziomu 
naładowania do 20%, zegarek wyśle sygnał alarmowy na numer 
alarmowy SOS (opcja domyślnie wyłączona) oraz komunikat do aplikacji 
na smartfonie lub na email, zgodnie z ustaleniami powiadomień.

3. Wiadomości głosowe 
“Wechat”- Wciśnij i przytrzymaj aby nagrać, zwolnij (puść) aby wysłać.

4. Wyłączenie
Wciśnij i przytrzymaj wyłącznik aby wyłączyć zegarek – działa 
pod warunkiem, że w zegarku nie ma zainstalowanej karty SIM. 
W przeciwnym wypadku wyłączenie zegarka jest możliwe tylko 
z poziomu aplikacji na smartfonie (wyłączenie zdalne). Wyłączenie 
zegarka z zainstalowaną kartą SIM przez jego użytkownika jest możliwe 
jedynie przez wyjęcie baterii.

5. Książka telefoniczna
Można ustawić 10 numerów kontaktowych w książce telefonicznej zegarka. 
Wciśnij klawisz 1 na zegarku aby otworzyć książkę telefoniczną, 
następnie wybierz jeden z zapisanych numerów i zadzwoń pod ten numer 
klikając go krótko na ekranie. 
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Można dzwonić na te 10 zapisanych numerów telefonów i prowadzić 
dwukierunkową rozmowę między zegarkiem i telefonem komórkowym.
7. Odbieranie i kończenie połączeń
Naciśnij przycisk, aby odebrać połączenie lub rozłączyć się.
8. Wykonywanie zdjęć i funkcja zdalnej kamery
Aparat zegarka może zrobić zdjęcie i zapisać jedno zdjęcie 
w pamięci zegarku. 

07. FAQ
W przypadku gdy zegarek nie może połączyć się z serwerem, 
a aplikacja wyświetla komunikat, że urządzenie nie ma dostępu 
do Internetu, sprawdź:
1. Zasięg GSM: Czy urządzenie jest w zasięgu sieci GSM.
2. Czy telefon, z którego korzystasz ma połączenie z Internetem.
3. Czy posiadasz najnowszą wersję aplikacji mobilnej CALMEAN. Jeśli nie, 
dokonaj bezpłatnej aktualizacji.
4. W przypadku braku możliwość rejestracji zegarka w systemie 
CALMEAN, mogą wystąpić dwa scenariusze:
a. Numer urządzenia nie istnieje lub został już wcześniej 
zarejestrowany. Skontaktuj się: xblitz@calmean.pl żeby 
rozwiązać problem
b. Konto zostało już zarejestrowane, należy wybrać inną nazwę konta, 
aby się zarejestrować. 
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08. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Model
Kolor

Materiał paska
Częstotliwość pracy

Karta SIM 
Ekran

Panel dotykowy
Głośnik

Mikrofon

Watch me
Niebieski / różowy
Silikon
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Karta microSIM od CALMEAN, Tmobile
1.44 cala TFT 128 x 128
Szklany panel
8 Ω / 0.5 W
Wbudowany, o wysokiej czułości

Latarka
Komunikacja

Określanie lokalizacji
Powiadomienia SMS

Interkom głosowy
Rozmowy telefoniczne

Gry
Zdalne sterowanie

Ostrzeżenie o niskim
poziomie baterii

Pojemność baterii

światła LED
GSM, GPRS
GPS, LBS
Wspiera
Wspiera
Wspiera
Wspiera
Wspiera
Wspiera

400 mAh



09. KARTA GWARANCYJNA / 
REKLAMACJE
Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją producenta. Warunki gwarancji

 można znaleźć na stronie: https://xblitz.pl/gwarancja/ 

Gwarancja ta nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, 

bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). 

Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych 

wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. 

Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych.

Gwarancja na baterię wynosi 6 miesięcy.

Zapytania dotyczące licencji, aplikacji oraz systemu CALMEAN należy 

kierować na adres email: xblitz@calmean.pl.

Reklamacje dotyczące zegarka należy zgłaszać za pomocą formularza 

reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: http://reklamacje.kgktrade.pl/

Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można znaleźć na stronie: www.xblitz.pl

Logo Xblitz jest zastrzeżonym znakiem towarowym.
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Importer:
KGK Trade sp. z o.o. s.k.
os. Urocze 12
31-953 Kraków
www.xblitz.pl

Wyprodukowano w Chinach
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Deklaracja zgodności 
CE do pobrania na 
stronie www.xblitz.pl 
w zakładce „Xblitz 
KidsWatch Watch Me”.
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