
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja obsługi Patron Active (D48) 

 
Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z zegarka, zdjęcia 

służą wyłącznie jako odniesienie. 

 

1. Przygotowanie 

1. Sprawdź, czy zegarek jest prawidłowym modelem i posiada kompletne akcesoria 

(1*zegarek,1*kabel USB, 1 instrukcja obsługi,1*śrubokręt). 

2. Przygotuj kartę 4G LTE Nano SIM, możesz zapytać sprzedawcę kart, jeśli masz jakiekolwiek 

pytania (*Uwaga: przed włożeniem karty SIM wyłącz zegarek) 

3. Aktywuj przesył danych, GPS i funkcję wyświetlania identyfikatora dzwoniącego. 

4. Pobierz aplikację na swój telefon komórkowy (wyszukaj BeeSure GPS w sklepie Google Play i 

APP Store). 

 

2. Funkcje produktu 

• Lokalizacja GPS + WIFI + LBS 

• Aplikacja na telefon komórkowy 

• Lokalizowanie, śledzenie i monitorowanie GPRS w czasie rzeczywistym 

• WIFI 

• Kamera 

• Album/Galeria zdjęć 

• Książka telefoniczna 

Rozmowa wideo 

• Czat głosowy/ Wiadomości głosowe 

• Pomiar tętna/ciśnienia krwi 

• Krokomierz 

• Alarm 

• Geo-ogrodzenie 

• Połączenie alarmowe SOS 

• Nie przeszkadzać 

• Alerty niskiego poziomu naładowania baterii 

• Zdalne wyłączanie 

• Zdalne ponowne uruchomienie 

• Detektor upadku 

• Inne ustawienia i funkcji 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

3. Wprowadzenie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz odpowiedni rozmiar karty SIM 
 

 

 

 

 

 

 

4. Instrukcja obsługi aplikacji (Beesure GPS) 

 

4.1 Pobieranie aplikacji i rejestracja konta 

 

1)  Zeskanuj kod QR i pobierz aplikację (kompatybilną z IOS i Androidem) 

Użyj smartfona, aby zeskanować ten kod QR, lub wpisz nazwę aplikacji BeeSure GPS do App 

Store lub Google Play 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Rejestracja w aplikacji 

Otwórz aplikację, wejdź na stronę logowania, nowi użytkownicy muszą się najpierw zarejestrować. 

Kliknij Zarejestruj, aby przejść do procesu rejestracji konta: 

A. Wpisz adres e-mail 

B. Wpisz kod weryfikacyjny 

C. Wpisz hasło, które zapamiętasz-------wybierz odpowiedni obszar----- wyraź zgodę na umowę----

potwierdź rejestrację--kliknij, aby rozpocząć łączenie opaski z telefonem. 

 

Zdjęcie procesu rejestracji pokazane poniżej: 

 



  
 

3) Sparuj zegarek z telefonem 

Po pomyślnej rejestracji konta musisz powiązać zegarek z aplikacją. Wpisz lub zeskanuj unikalny 

kod QR zegarka w odpowiednie pole w aplikacji. 

Ustaw swoją nazwę a także stopień pokrewieństwa z osobą, którą będziesz się opiekował. 

 
 

Notatka: 

a. Zeskanuj QR lub ręcznie wprowadź 15-cyfrowy kod rejestracyjny zegarka (znajduje się on na 

naklejce umieszczonej na zegarku)----- Wprowadź pseudonim zegarka (użytkownika) ---- Wybierz 

swoją rolę/ stopień pokrewieństwa---- Wprowadź numer karty SIM zainstalowanej w zegarku i 

potwierdź, że parowanie zakończyło się sukcesem 

b. Kod rejestracyjny to 15-cyfrowy kod QR, a nie kod kreskowy IMEI. 

C. Kod rejestracyjny zegarka służy do parowania zegarka z aplikacją. 



D. Do jednego zarejestrowanego konta aplikacji można dodać więcej urządzeń: Zaloguj się i 

wybierz opcję dodania innego urządzenia. 

 

 

4) Konto administratora 

 

Zwykle pierwszym kontem aplikacji powiązanym z zegarkiem będzie konto administratora. Gdy 

inne konta powiążą urządzenie po koncie administratora, administrator otrzyma powiadomienie z 

prośbą o autoryzację, po uzyskaniu zgody pozostali opiekunowie mogą powiązać się z zegarkiem. 

 

Uwaga: tylko jedno konto może być zarejestrowane dla jednego numeru telefonu komórkowego, 

jedno konto może być powiązane z wieloma zegarkami, a jeden zegarek może być również 

powiązany z wieloma kontami. 

 

4.2 Wprowadzenie do głównych funkcji 

1. Wprowadzenie do funkcji na stronie głównej 

Po rejestracji i wprowadzeniu prawidłowego konta i hasła na stronie logowania, a następnie 

kliknięciu zaloguj się, strona główna wygląda jak poniżej: 

 
 

 

1.1 Czat: Wiadomości głosowe między zegarkiem a aplikacją. 

Wysyłanie wiadomości głosowych przez aplikację: Po rozpoczęciu nagrywania wiadomości 

aplikacja wyśle wiadomość głosową do odsłuchania. Wiadomość taka nie może być dłuższa niż 

15s. Krótkie naciśnięcie klawisza głosowego na zegarku wywołuje odtworzenie nagrania. 

 

1.2 Zadzwoń: Wprowadź numer telefoniczny zegarka, aby móc bezpośrednio do niego dzwonić. 

 

1.3 Książka telefoniczna: zegarek zawiera 15 czystych wpisów książki telefonicznej. Tylko 

zapisane numery mogą dodzwonić się do opaski. 

 

1.4. Lokalizacja: Można sprawdzić lokalizację zegarka w Mapach Google w czasie rzeczywistym. 



Kliknij „Lokalizowanie”, a zegarek rozpocznie 3 minutowy proces pozycjonowania w czasie 

rzeczywistym; interwał ładowania wynosi 10s, a domyślny tryb pracy zostanie przywrócony po 3 

minutach. 

 

1.5. Zapytanie o informacje (np. kroki, tętno, sen oraz ciśnienie krwi) – sprawdź parametry zdalnie 

 

2. Zdrowie: 

 

2.1. Liczenie kroków: w tym interfejsie możesz zobaczyć liczbę kroków z danego dnia lub historię 

ruchu 

 

2.2. Ciśnienie krwi/tętno: W tym interfejsie można wyświetlić dane testu tętna/ciśnienia krwi z 

dnia lub historię pomiarów. Tętno/ciśnienie krwi można zdalnie mierzyć w czasie rzeczywistym, 

klikając ikonę pomiaru (patrz zdjęcie poniżej). 

 
 

2.3 Sen: W tym interfejsie można się przyjrzeć jakości snu. 

 

3. Zlokalizuj, GEO-Ogrodzenie, Trasa Historyczna: 

W tym interfejsie możesz zobaczyć aktualne (historyczne) informacje o lokalizacji zegarka, możesz 

zobaczyć ścieżkę ruchu, możesz też ustawić Geo-ogrodzenie. 

Zdalna kontrola ciśnienia krwi w czasie 

rzeczywistym 



     
 

5. Pozostałe funkcje opaski 

 

     
 

5.1.Numer alarmowe SOS: Można ustawić trzy numery telefonów alarmowych. W sytuacji 

awaryjnej naciśnij klawisz SOS przez 3s, a opaska uruchomi alarm i wybierze po kolei trzy numery 

SOS. Wybieranie cykliczne zakończy się po dwóch rundach, jeśli nikt na nie odpowie. 

 

5.2. Nasłuch: monitorowanie dźwięków - wprowadź numer telefonu komórkowego opiekuna-kliknij 

OK. Po zapisaniu numeru urządzenie wybierze wprowadzony numer telefonu (zegarek zadzwoni do 

opiekuna), po odebraniu tego połączenia będziesz słyszeć dźwięk wokół zegarka. 

 

 

5.3 Nie przeszkadzać: Zegarek zablokuje wszystkie połączenia telefoniczne. 



 

5.4 Ustawienia powiadomień: W przypadku niskiego poziomu baterii lub wciśnięcia przycisku 

SOS, zaprogramowany numer SMS otrzyma alert SMS. Opłata za SMS alarmowy jest naliczany 

zgodnie ze standardem zwykłego SMS-a. 

 

5.5 Tryb pracy: 3 tryby pracy: aktualizacja co 10 minut (normalny), aktualizacja co godzinę 

(oszczędny), ręczne pozycjonowanie (tryb uśpienia). 

 

 
 

5.6 Zdalne wyłączenie: zegarek zostanie zdalnie wyłączony poprzez aplikację. 

  

5.7 Czat wideo: Kliknij, aby wybrać pojedyncze połączenie wideo lub grupowy czat wideo. W 

czacie grupowym może brać udział do 8 osób. 

 

5.8 Zlokalizuj, GEO-Ogrodzenie, Trasa Historyczna: 

W tym interfejsie możesz zobaczyć aktualne (historyczne) informacje o lokalizacji zegarka, możesz 

zobaczyć ścieżkę ruchu, możesz też ustawić Geo-ogrodzenie. Minimalny promień ogrodzenia 

wynosi 200 m; alarm ogrodzenia zostanie włączony, gdy użytkownik wejdzie lub opuści 

wyznaczony obszar. 



     
 

5.9 Alarm: Można ustawić trzy budziki; tryb budzika można ustawić zgodnie z życzeniem klienta. 

 

5.10 Znajdź urządzenie: Gdy zegarka nie ma w pobliżu, kliknij Znajdź urządzenie w aplikacji, a 

zegarek będzie dzwonić (przez 1 minutę). Wyłącz dzwonek, naciskając dowolny klawisz. 

 

5.11 Informacje osobiste: Edytuj informacje o koncie. 

 

5.12 Lista urządzeń: to samo konto może monitorować wiele urządzeń, możesz tutaj dodawać i 

przełączać, aby wyświetlić lokalizację różnych urządzenia. Uwaga: Numer ID zarejestrowany przez 

użytkownika można wyświetlić na liście urządzeń. Jeśli ten identyfikator jest niezgodny z 

identyfikatorem umieszczonym na zegarku, zegarek nie może połączyć się z aplikacją. 

 

5.13 Zmień hasło: Zmień hasło logowania do konta. 

 

6. Informacja o alarmie SOS w aplikacji 

 

Alarm zostaje uruchomiony przez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku alarmu (przez 3s). Kliknij 

Alarm w aplikacji telefonu komórkowego lub przejdź do Centrum Powiadomień/Informacji w 

aplikacji I zobacz historię załączenia się alarmów. Informacja o załączonym Alarmie pojawi się jako 

wiadomość push na telefonie i/lub SMS. Sprawdź, czy powiadomienie na telefonie komórkowym są 

włączone. Sprawdź czy telefon komórkowy odbiera wiadomości push alarmu. 

 

7. Połączenie alarmowe SOS 

 

Długie naciśnięcie klawisza SOS przez 3 s, ekran wyświetli SOS, a zegarek wejdzie w stan alarmu: 

wybierze kolejno trzy numery telefonów SOS. Jeśli żaden numer nie odbierze połączenia zegarek 

ponowi cykl dzwonienia. Wybieranie zostanie zatrzymane po odebraniu telefonu; w przeciwnym 

razie wybieranie zakończy się po dwóch rundach. Zegarek może wysłać SMS z informacją o 

alarmie na wybrany numer telefonu i/lub wysłać powiadomienie push o alarmie do aplikacji. 

 

 

 



8. Rozwiązywanie problemów 

 

Jeśli zegarek nie może być połączony z serwerem po pierwszym włączeniu. Sprawdź: 

8.1 Czy karta SIM w zegarku to karta 4G. 

8.2 Czy karta SIM w zegarku umożliwia transmisję danych. 

8.3 Czy parametry serwera IP i portu są poprawne. Czy kod rejestracyjny jest poprawny. Kod 

rejestracyjny (kod kreskowy) naklejony na zegarek musi być taki sam jak kod rejestracyjny 

zapisany w pamięci zegarka. 

Klient może wysłać wiadomość tekstową pw, 123456, ts# na kartę SIM zegarka, (sms musi być 

napisany w języku angielskim). 

Sprawdź numer ID, numer ID=numer IMEI usuń pierwsze 4 cyfry i ostatni 1 numer, adres IP dla 

innego obszaru jak poniżej: 

Hongkong: ip,47.91.138.192.8001# 

Europa i Afryka: ip,52.28.132.157,8001# 

Azja i Oceania: ip,54.169.10.136.8001# 

Ameryka Północna: adres IP,54.153.6.98001# 

Ameryka Południowa: ip,54.207.93.14,8001# 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pw,123456,ts# odpowiedź na wiadomość tylko w celach informacyjnych 

 

8.4 Nie można się zarejestrować, ponieważ konto zostało już zarejestrowane, wówczas nie można 

użyć tego samego adresu e-mail do ponownej rejestracji. 

  

Jeśli zapomnisz hasła, możesz je odzyskać za pomocą adresu e-mail. 

 

8.5 Niepowodzenie rejestracji może wystąpić w dwóch przypadkach: 

a. Jeśli wyświetla się informacja, że numer urządzenia nie istnieje lub numer urządzenia został 

zarejestrowany, musisz skontaktować się ze sprzedawcą. 



b Jeśli zobaczysz informację, że konto zostało zarejestrowane oznacza, że konto zostało faktycznie 

zarejestrowane, klienci muszą wtedy jedynie zmienić adres e-mail, aby ponownie się zarejestrować. 

 

 

9. Środki ostrożności 

 

(1) Nie moczyć produktu w płynnych chemikaliach, takich jak słona woda lub detergent; 

(2) Trzymaj produkt z dala od ekstremalnych środowisk, takich jak ogień, bardzo wysoka lub 

bardzo niska temperatura, 

(3) Należy zwrócić uwagę dzieciom, aby unikały przypadkowego połknięcia produktu lub jego 

elementów, szczególnie małej karty SIM 

(4) Surowo zabrania się używania nieodpowiednich ładowarek do ładowania sprzętu; 

(5) Funkcja lokalizowania nie działa, gdy produkt jest wyłączony i znajduje się poza obszarem 

obsługi. 

(6) Należy stosować się do wytycznych dotyczących używania urządzeń bezprzewodowych. 

Opaska, tak jak na przykład telefon komórkowy, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu 

innych urządzeń. 

(7) Produkt może zostać naprawiony wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy. 

 

10. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

 

Zainstaluj i używaj tego produktu poprawnie. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, 

należy upewnić się, że produkt nie jest używany przez osoby nieuprawnione. 

Pamiętaj, że opaska nie jest produktem medycznym i nie może zastąpić konsultacji z lekarzem. 

Opaska podaje orientacyjne pomiary i nie mogą być one traktowane jako rzeczywiste wyniki 

badań. 

 

11. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu i akumulatorów 

 

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą 

Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and 

Electronic Equipment – WEEE) a także zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami 

zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatorów. Wspomniany symbol oznacza, że 

ani urządzenia ani akumulatora nie można wyrzucać wraz z odpadami gospodarstwa domowego. 

 

Użytkownik ma obowiązek pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są 

procesowi recyklingu. Aby uzyskać informację o sposobie i miejscu bezpiecznego utylizowania 

tego typu odpadów najlepiej jest skontaktować się z lokalnymi władzami lub lokalnym punktem 

zbiórki odpadów. 

 

12. Oświadczenie 

 

• Zapraszamy do korzystania z tego zegarka. Zegarek składa się z dwóch części: sprzętu i aplikacji 

służącej do zainstalowania na telefonie opiekuna. Oba produkty muszą być używane razem, aby 

realizować funkcje zegarka. Przed przystąpieniem do obsługi sprzętu należy zapoznać się z 

instrukcją obsługi i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji, aby 

zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. Niniejsza instrukcja zastrzega sobie prawo do 

modyfikacji. 

• W przypadku demontażu lub ingerencji w obudowę produktu, produkt utraci gwarancję. 

• Prosimy używać akcesoriów dostarczonych przez oryginalnego producenta, aby uniknąć 

nieoczekiwanych uszkodzeń. Jeśli nie zastosujesz się do prawidłowych procedur korzystania z tego 

produktu lub podłączania niekompatybilnych akcesoriów, takie zachowanie automatycznie 



unieważni gwarancję, a nawet może zagrozić bezpieczeństwu Twojemu i innych. W związku z takim 

działaniem firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności. 

• Możliwość realizacji funkcji tego produktu zależy od systemu sieci GPS, sieci operatora 

telekomunikacyjnego, systemu GIS (informacji geograficznej) oraz elektronicznego systemu 

komputerowego. 

Ten produkt wymaga zainstalowania karty telefonu komórkowego i aktywacji funkcji Internetu. 

Ten produkt może działać normalnie tylko wtedy, gdy sieć jest odblokowana. 

Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane przerwami w 

świadczeniu usług z powodu awarii sieci lub innych przyczyn siły wyższej. 

• W oparciu o zasadę ciągłego doskonalenia i ciągłego rozwoju firma zastrzega sobie prawo do 

modyfikowania i ulepszania dowolnego produktu opisanego w dokumencie bez wcześniejszego 

powiadomienia. 

• Treść niniejszej instrukcji jest zgodna ze stanem produktu w momencie produkcji. O ile 

obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, nie udziela się żadnych wyraźnych ani 

milczących gwarancji dotyczących dokładności, rzetelności i treści dokumentu. 

• W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnych okolicznościach, firma i jej 

dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe lub pośrednie 

straty, niezależnie od przyczyny straty. 

 

13. Współczynnik SAR 

 

Wielkość promieniowania emitowanego przez urządzenie zgodna z zaleceniem Rady UE. 

Nie większa niż 2 W/kg. 

SAR 

 Body Limit W/kg 

GSM 0.840 2.0 

Maksymalna moc częstotliwości radiowej 

Frequency Range GSM 900/1800Mhz 

Transmit Power 2W/1W 

 

 

14. Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej 

 

Milena Zakrzewska Analysis niniejszym oświadcza, że opaska dla seniora model D45 jest zgodna z 

dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2014/53/UE z 16 kwietnia 2014r. w sprawie 

harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń 

radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. 

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym: 

www.opaskadlaseniora.pl/dokumenty 

 

        Dane producenta: 

Milena Zakrzewska Analysis 

ul. Jana Kazimierza 11b/110 

01-248 Warszawa 

Polska 

opaskadlaseniora.pl 

kontakt@opaskadlaseniora.pl 

 
 


