
Návod k použití 

1. Bezpečnostní varování 

 Hodinky se musí nabít nejméně 2 hodiny před prvním použitím. 

Bezpečnostní kód 

Výchozí kód je 1122. Tento kód zabraňuje ostatním lidem používat hodinky bez vašeho svolení. 

Změňte výchozí kód pro zabezpečení osobních údajů. 

2. Informace o produktu 

2.1. Více informací 

Tlačítko Zapnuto / Vypnuto: stiskněte a podržte pro zapnutí / vypnutí hodinek; krátkým stisknutím 

vrátíte hodinky do pohotovostního režimu nebo se vrátíte do hlavního menu. 

Vstup USB: nabíjení / přenos dat 

Dotyková obrazovka: každá funkce v nabídce (Hlavní) se zobrazí na obrazovce. 

2.2. Základní návod k použití 

Na další stránku můžete přepnout posunutím prstu po obrazovce doleva a návrat na předchozí 
stránku posunutím doprava. Pokud je posunutí příliš malé nebo krátké, bude to vnímáno jako kliknutí 

/ potvrzení. 

2.3. Čas (obrázek je symbolický) 

 

Nastavení času 

Režim 1: Zapněte hodinky a poté vyhledejte nastavení času; podle libosti můžete nastavit i jiné 
zobrazení. 

Režim 2: Zapněte hodinky, hlavní menu: Settings (Nastavení) - Phone settings (Nastavení telefonu) - 

Standby menu display (Pohotovostní menu displej) - Wallpaper display (Tapeta displej). 

3. Rychlý návod 

3.1. Stáhněte si software pro synchronizaci 

Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci, která je kompatibilní s vaším Androidem. Tato aplikace je 

určena pouze pro synchronizaci mezi vašimi hodinkami a telefonem.  



Pokud jste si aplikaci již stáhli, zkontrolujte, kterou verzi máte, a použijte nejnovější, abyste mohli 
využít všech funkcí hodinek. 

Aktualizujte aplikaci vždy, když budou k dispozici aktualizace. 

3.2. Nainstalujte a použijte synchronizaci softwaru 

Nastavení aplikace pro Android: 

Nainstalujte si aplikaci pro Android do svého smartphonu. 

Nastavení přístupnosti a povolení BT alerts (Výstrah BT) -> BT Notification (Oznámení BT) (pokud 

telefon ukáže varování, přijměte jej), aplikace se spustí na pozadí a automaticky synchronizuje: 

 

Stiskněte Bluetooth notifications (Oznámení Bluetooth), v aplikaci oznámení vyberte možnost 
Personal (Osobní) nebo System apps (Systémové aplikace). To zahrnuje SMS, příchozí hovory a 
vyhledávání v hodinkách. 

Upozornění: upozornění Bluetooth nevypínejte, protože hodinky a telefon se tak nesesynchronizují. 

3.3. Bluetooth a synchronizace 

3.3.1. Přes telefon 

Přejděte do Nastavení, zapněte Bluetooth a Hledat zařízení a po nalezení hodinek se připojte. Po 
potvrzení připojení v telefonu jsou zařízení připojena. 

Když vás vyzvou k synchronizaci telefonního seznamu, prosím, potvrďte. Pokud si již nepřejete 
dostávat oznámení o této skutečnosti, označte, že si nepřejete dostávat další notifikace. 

Upozornění: 

Synchronizace trvá 2 až 5 minut; zařízení vás upozorní. 

3.3.2. Přes hodinky 

Na hodinkách přejděte na BT dialer a vyberte „Search devices“ (Vyhledat zařízení), tak najdete svůj 
telefon. Postupujte podle zbývající části postupu, v sekci 3.3.1. 

3.4. Základní funkce 

3.4.1. Zprávy 

Synchronizujte telefon a hodinky,abyste mohli přijímat zprávy. 



3.4.2. Bluetooth 

Zapněte nebo vypněte. 

3.4.3. Záznam hovorů 

Když se připojíte k telefonu přes Bluetooth, můžete sledovat záznam hovorů. Zobrazuje všechny 
příchozí, odchozí a zmeškané hovory. Zvolíte-li konkrétní hovor, můžete zjistit datum, čas a telefonní 
číslo, ale volat můžete pouze z telefonu. 

3.4.4. BT dialer 

Chytrá zařízení se připojí k hodinkám. 

3.4.5. Vzdálená připomínka 

Pokud obdržíte textovou zprávu nebo zprávu z aplikace, hodinky vás na ni upozorní. 

3.4.6. Vzdálené fotoaparáty 

Pomocí hodinek můžete také ovládat fotoaparát telefonu. 

3.4.7. Funkce vyhledání telefonu 

Hodinky můžete použít k vyhledání telefonu nebo naopak. 

3.4.8. Nastavení 

Upozornění: můžete nastavit téma hodinek a displeje v nastavení telefonu (bezpečnostní kód je 
1122). 

3.4.9. Krokoměr 

Je to skvělý doplněk, který vám poskytne přehled o vašem pohybu. Zobrazuje počet kroků, 
vzdálenost, rychlost atd. Pokud chcete, aby krokoměr pracoval na pozadí, můžete se vrátit do 
hlavního menu stisknutím tlačítka Zapnout / Vypnout. 

3.4.10. Měření kvality spánku 

Ukazuje kvalitu spánku ve srovnání s naměřenými fázemi spánku. 

3.4.11. Výzva k aktivitě 

Můžete nastavit čas, po který vám budou hodinky připomínat, že je čas se pohybovat, například po 1 
hodině odpočinku. 

3.4.12. Aktualizace 

Obraťte se na výrobce, který vám předá odkazy na aktualizaci hodinek. 

3.4.13. Alarm 

3.4.14. Kalendář 



3.4.15. Kalkulačka 

3.4.16. Profily 

3.4.17. Správce souborů 

3.4.18. Audio přehrávač 

Hudbu můžete přehrávat z telefonu, pokud jste připojeni přes Bluetooth. 

3.4.19. Fotoaparát 

3.4.20. Obrázky 

3.4.21. Nahrávání 

3.4.22. QQ: budete potřebovat SIM kartu, která je má přístup k Internetu. 

3.4.23. Prohlížeč 

Chcete-li používat Internet, musíte vložit kartu SIM. 

4. Varování: 

Vyberte motiv, který chcete: Hlavní menu, Nastavení motivu. 

4.1. Baterii musíte nabíjet 1–2 hodiny. 

4.2. K nabíjení použijte dodaný kabel. 

4.3. Pokud jsou hodinky a telefon vzdáleny více než 10 metrů, spojení Bluetooth se přeruší a 
zaktivuje se funkce Anti-lost. Když se znovu připojíte přes Bluetooth, můžete znovu nalézt 
své ztracené zařízení. 

4.4.  Pokud se Bluetooth vypne, znovu jej připojte. Můžete povolit i synchronizaci telefonního 
seznamu, abyste mohli sledovat záznam hovorů. 

4.5.  Při přehrávání hudby se název u některých skladeb zobrazí, ale u jiných ne. To je normální. 

5. Běžné problémy 

Pokuste se problém vyřešit, pokud se nezdaří, obraťte se na prodejce. 

5.1. Zařízení se nezapne 

Stisknutí tlačítka Zapnout / Vypnout je příliš krátké, stiskněte a přidržte déle než 3 sekundy. 

Pokud je baterie vybitá, nabijte ji. 

5.2. Automatické vypnutí 

Baterie je prázdná, zařízení nabijte. 

5.3. Pohotovostní režim je příliš krátký 



Hodinky zcela nabijte (nejméně 2 hodiny). 

Pokud používáte SIM kartu a signál je slabý, baterie se rychleji vybije. 

5.4. Nabíjení není možné 

Životnost baterie se po určité době zhoršuje. 

Zkuste nabíjet jiným nabíjecím kabelem. 

Zkontrolujte, zda je USB port v pořádku. 

5.5. Příchozí hovor nezobrazuje jméno volajícího 

Nesynchronizovali jste telefonní seznam s hodinkami. 

5.6. Špatná kvalita zvuku 

Hodinky a telefon jsou příliš daleko od sebe, takže signál je slabý. 

Signál na vašem telefonu může být špatný; vyhledejte místo s lepším signálem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


