
Návod na použitie 

1. Bezpečnostné varovanie 

 Hodinky sa musia pred prvým použitím nabíjať minimálne 2 hodiny. 

Bezpečnostný kód 

Predvolený kód je 1122. Tento kód zabraňuje ostatným používateľom používať hodinky bez vášho 
povolenia. 

Zmeňte predvolený kód, aby ste zabezpečili svoje osobné údaje. 

2. Informácie o výrobku 

2.1. Viac informácií 

Tlačidlo zapnúť/vypnúť: stlačte a podržte, aby ste hodinky zapli/vypli hodiniek; krátkym stlačením 
prepnete hodinky do pohotovostného režimu alebo sa vrátite do hlavného menu. 

Vstup USB: nabíjanie/prenos dát 

Dotyková obrazovka: Každá funkcia v (hlavnej) ponuke sa zobrazí na obrazovke. 

2.2. Základné pokyny na používanie 

Na nasledujúcu stránku môžete prejsť posunutím prsta po obrazovke doľava a potom sa posunutím 
doprava vrátite na predchádzajúcu stránku. Ak je pohyb pri posunutí príliš malý alebo príliš krátky, 
bude sa považovať za kliknutie/potvrdenie. 

2.3. Čas (obrázok je ilustračný) 

 

Nastavenie času 

Režim 1: Zapnite hodinky a potom nájdite nastavenia času; môžete nastaviť iné zobrazenie podľa 
vlastného želania. 

Režim 2: Zapnite hodinky, hlavné menu: settings-phone settings-standby menu display-wallpaper 

display (nastavenia-nastavenia telefónu-zobrazenie menu pohotovostného režimu-tapeta displeja). 

3. Stručná príručka 

3.1. Stiahnutie synchronizačného softvéru 



Naskenujte QR kód a stiahnite aplikáciu, ktorá je kompatibilná s telefónom Android. Táto aplikácia je 

určená iba na synchronizáciu medzi hodinkami a telefónom.  

Ak ste si aplikáciu už stiahli, skontrolujte, ktorú verziu máte, pretože všetky funkcie hodiniek môžete 
využívať len s najnovšou verziou. 

Aktualizujte aplikáciu vždy, keď budú k dispozícii aktualizácie. 

3.2. Inštalácie a použitie synchronizačného softvéru 

Nastavenie aplikácie Android: 

Nainštalujte aplikáciu Android do svojho smartfónu. 

Settings (nastavenia) – Accessibility and enable BT alerts (prístupnosť a aktivácia upozornení BT) -> 

BT Notification (notifikácia BT) (ak telefón zobrazí upozornenie, prijmite ho), aplikácia sa spustí na 

pozadí a automaticky sa synchronizuje: 

 

Stlačte Bluetooth notifications (Bluetooth notifikácie), vyberte položku Personel (osobné) alebo 
System (systémové aplikácie). To zahŕňa SMS, prichádzajúce hovory a vyhľadávanie. 

Upozornenie: nevypínajte Bluetooth notifikácie, pretože hodinky a telefón sa nezosynchronizujú. 

3.3. Pripojenie na Bluetooth a synchronizácia 

3.3.1. Cez telefón 

Prejdite na Settings (nastavenia), zapnite Bluetooth, zvoľte možnosť Search for Devices (vyhľadať 
zariadenia) a keď nájdete hodinky, vytvorte pripojenie. Po potvrdení pripojenia na telefón, sa 

zariadenia prepoja. 

Ak uvidíte výzvu na synchronizáciu s Phonebook (telefónnym zoznamom), potvrďte ju. Taktiež, ak si 
už neželáte dostávať notifikácie o tejto téme, upozornenia zrušte. 

Varovanie: 

Synchronizácia trvá 2 až 5 minút; zariadenie vás na to upozorní. 

3.3.2. Cez hodinky 

Prejdite na BT ciferník na hodinkách a zvoľte „Search devices“ (vyhľadať zariadenia), aby ste našli svoj 
telefón. Dodržte zvyšok postupu podľa bodu 3.3.1. 

3.4. Základné funkcie 



3.4.1. Posielanie správ 

Synchronizujte svoj telefón a sledujte, či prijíma správy. 

3.4.2. Bluetooth 

Zapnite alebo vypnite ho. 

3.4.3. Denník hovorov 

Keď sa pripojíte k telefónu cez Bluetooth, môžete sledovať denník hovorov. Zobrazuje všetky 
prichádzajúce, odchádzajúce a zmeškané hovory. Ak vyberiete konkrétny hovor, môžete si pozrieť 
dátum, čas a telefónne číslo, ale volať môžete iba z telefónu. 

3.4.4. BT ciferník 

Inteligentné zariadenia sa pripoja k hodinkám. 

3.4.5. Vzdialená pripomienka 

Ak dostanete textovú správu alebo správu z aplikácie, hodinky vás na to upozornia. 

3.4.6. Vzdialené kamery 

Pomocou hodiniek môžete ovládať aj fotoaparát telefónu. 

3.4.7. Funkcia ochrany pred stratou 

Hodinky môžete použiť na vyhľadanie svojho telefónu alebo naopak. 

3.4.8. Nastavenia 

Upozornenie: v nastaveniach telefónu môžete nastaviť motív hodiniek a displeja (bezpečnostný kód 
je 1122). 

3.4.9. Krokomer 

Je to skvelý doplnok, ktorý vám poskytne informácie o tom, koľko sa pohybujete. Zobrazuje počet 
krokov, vzdialenosť, rýchlosť atď. Ak chcete, aby krokomer pracoval na pozadí, môžete sa vrátiť do 
hlavného menu stlačením tlačidla pre zapnutie/vypnutie. 

3.4.10. Meranie kvality spánku 

Ukazuje kvalitu spánku v porovnaní s nameranými fázami spánku. 

3.4.11. Pripomienka k dĺžke sedenia 

Môžete nastaviť čas, po ktorom vám hodinky pripomenú, že je čas pohnúť sa, napríklad po 1 hodine 

odpočinku. 

3.4.12. Aktualizácie 

Obráťte sa na výrobcu, ktorý vám poskytne odkazy na aktualizáciu hodiniek. 



3.4.13. Alarm 

3.4.14. Kalendár 

3.4.15. Kalkulačka 

3.4.16. Profily 

3.4.17. Správca súborov 

3.4.18. Audio prehrávač 

Hudbu môžete prehrávať z telefónu, ak ste k nej pripojený cez Bluetooth. 

3.4.19. Fotoaparát 

3.4.20. Obrázky 

3.4.21. Záznamník 

3.4.22. QQ: potrebujete kartu SIM, ktorá sa dokáže pripojiť na internet. 

3.4.23. Prehliadač 

Ak chcete používať internet, musíte vložiť kartu SIM. 

4. Varovania 

Vyberte želaný motív: Main menu (Hlavné menu), Theme settings (nastavenia motívu). 

4.1. Batériu musíte nabíjať 1 – 2 hodiny. 

4.2. Na nabíjanie použite dodaný kábel. 

4.3. Keď sú hodinky a telefón od seba vzdialené viac ako 10 metrov, spojenie Bluetooth sa 
preruší a aktivuje sa funkcia ochrany pred stratou. Keď sa znovu pripojíte cez Bluetooth, 
môžete nájsť stratené zariadenie. 

4.4.  Ak sa Bluetooth vypne, znova ho pripojte. Synchronizáciu Phonebook (telefónneho 

zoznamu) môžete tiež povoliť, aby ste mohli sledovať záznam hovorov. 

4.5.  Keď prehrávate hudbu, zobrazí sa pri niektorých skladbách názov, ale pri iných nie. Je to 
normálne. 

5. Časté problémy 

Pokúste sa vyriešiť problém pomocou týchto pokynov, ak sa vám nepodarí, obráťte sa na predajcu. 

5.1. Zariadenie sa nezapne 

Stlačenie tlačidla zapnúť/vypnúť je príliš krátke, stlačte a podržte ho na dlhšie ako 3 sekundy. 

Ak je batéria takmer vybitá, nabite ju. 



5.2. Automatické vypnutie 

Batéria je prázdna, zariadenie nabite. 

5.3. Pohotovostný režim je príliš krátky 

Hodinky sú úplne nabité (najmenej 2 hodiny). 

Ak používate kartu SIM a signál je slabý, batéria sa skôr vybije. 

5.4. Nabíjanie nie je možné 

Životnosť batérie sa po určitom čase skracuje. 

Skúste nabíjanie iným káblom. 

Skontrolujte, či je port USB správne pripojený. 

5.5. Pri prichádzajúcom hovore sa nezobrazuje meno volajúceho 

Nesynchronizovali ste svoj Phonebook (telefónny zoznam) s hodinkami. 

5.6. Nízka kvalita zvuku 

Hodinky a telefón sú príliš ďaleko od seba, takže signál je slabý. 

Signál na telefóne môže byť tiež slabý; hľadajte miesto s lepším signálom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


