
 
 
 
 
 

Smart  Watch 

         
Oznamovací služba, vyberte svou vlastní nebo systémovou  

 

Bezpečnostní upozornění 
     

Metoda nastavení 
 

 

       aplikaci v Oznámení aplikace. 
 

         Telefonní služba zahrnuje SMS, příchozí hovor a vyhledávání 
 

 - hodinky by se měly nabíjet minimálně 2 hodiny před prvním      Rychlé použití chytrých hodinek: hodinek.  

        

  použitím.      - Stáhnutí softwaru pro synchronizaci 
Funkce bezdrátového připojení a synchronizace:  

  Bezpečnostní kód      -Naskenujte QR kód (aplikace FunRun), stáhněte aplikaci 
 

  - původní bezpečnostní kód je 1122. Tento kód může zabránit      vhodnou pro váš operační systém. Tato aplikace se používá - Z telefonu do chytrých hodinek 
 

  jiným osobám bez vašeho svolení používat vaše chytré hodinky.   

Instalace SIM a SD karty 
 pouze pro synchronizaci mezi hodinkami a telefonem. Nastavení telefonu - zapněte bluetooth -  vyhledávání zařízení - 

 

  - prosím, změňte původní bezpečnostní kód, abyste zabezpečili    -Zkontrolujte zda máte staženou poslední verzi softwaru. spárujte hodiky s telefonem 
 

  vaše osobní údaje před zneužitím.   - sejměte zadní kryt hodinek. Pod baterií jsou umístěny sloty    Vyčkejte chvíli dokud nebude spárování úspěšné.  

    

pro instalci SIM a SD karty.     

      Instalace a použití aplikace Upozornění: první synchronizace může trvat 2-5minut. Zpráva  

     - při použití hodinek se SIM kartou je zapotřebí vložit i paměťovou  
 

      

Instalace aplikace Android: o úspěšné synchronizaci se vám zobrazí na chytrém telefonu.  

     kartu pro instalování potřebných aplikací.  
 

      Nainstalujte si aplikaci pro Android do smartphonu. Aplikaci - Z chytrých hodinek do chytrého telefonu  

     

Metoda nastavení:   

  

Detaily produktu 
   

můžete uložit do paměti telefonu nebo ji nainstalovat pomocí V chytrých hodinkách zapněte Bluetooth - vyhledat zařízení -  

    

- zapněte chytré hodinky do režimu hodin, klikněte doprostřed   

     

connect  

     LCD a nastavte vzhled časové rozhraní.  aplikace Sync asistent. 
 

      

Použití aplikací Android (již nainstalováno):   

  Podrobnosti o produktu:   - nastavení tématu produktu (následující obrázky jsou pouze   
 

     

(Chytrý telefon) Nastavení ->Usnadnění -> zapnout umožnění   

  

Tlačítko napájení: Dlouhým stiskem zapnete / vypnete; Krátkým   

orientační).   
 

     notifikací pro tuto aplikaci, aplikace běží na pozadí automaticky  
 

  

stisknutím tlačítka probuzení LCD / vypnutí LCD / zpět do hlavní        

       a funkce synchronizace musí byt zapnuta. Viz níže:  
 

  nabídky.        

          
 

  USB port: Nabíjení / data         
 

  Dotyková obrazovka: zobrazí se dostupné funkce (hlavní         
 

  nabídka) na kapacitní dotykové obrazovce.         
 

  Další stránku můžete zobrazit posunutím obrazovky doleva.         
 

Uživatelský manuál 
 Návrat na předchozí stránku posunutím obrazovky doprava.         

 

 Oznámení zobrazíte posunutím obrazovky nahoru, posunutím         
 

 obrazovky dolů se vrátíte na původní obrazovku.         
 

MY1  - Zobrazení hodin (následující obrázky jsou pouze ilustrační).         
 

Přečtěte si, prosím, tento návod pozorně.           
 

          
 

          
 

Základní funkce: ● Rychlá odezva         
 

● Zprávy Naskenováním QR kódu si můžete stáhnout synchronizační   Poznámky   Možné problémy s chytrými hodinkami   
 

Synchronizujte zprávy z chytrého telefonu nebo chytrých hodinek. software.          

         

● Inteligentní hodinky          

● Bluetooth   

Hlavní menu: Nastavení motivu, pokud chcete, vyberte téma. 
 

Níže jsou uvedené nejčastější problémy. 
 

 

Informace o hodinkách.      

Nastavení bezdrátového připojení, zapnutí / vypnutí.     
 

● Budík   

- před použitím je doba nabíjení 1 až 2 hodiny.  

Pokud se vám problém nepodaří odstranit, obraťte se na prodejce.   

● Záznamy o hovorech     
 

● Kalendář   

- používejte přibalený kabel USB .      

Záznamy o telefonních hovorech můžete zkontrolovat po       
 

● Kalkulačka   

- bluetooth se odpojí při překročení vzdálenosti, v té chvíli se      

spárování s chytrým telefonem. Zobrazí se všechny záznamy    - chytré hodinky nelze zapnout  
 

● Profily   

aktivuje funkce Anti Lost (pokud ji máte zapnutou). Funkci    

včetně zmeškaných, přijatých a odchozích hovorů; Můžete zjistit    Doba stisknutí tlačítka napájení byla příliš krátká, prosím, držte jej déle  
 

● Správce souborů   

inteligentního vyhledávání nelze použit, pokud chytré hodinky    

datum, čas a telefonní číslo nepřijatých hovorů.    než 3 sekundy.  
 

● Audio přehrávač   

nejsou správované s chytrým telefonem.    

● FunRun    Vybítá baterie, prosím, nabijte ji.  
 

Dokáže přehrávat hudbu z místního úložiště nebo po připojení   

- bluetooth se automaticky sám připojí, pokud dojde ke ztrátě    

Spárování zařízení s inteligentními hodinkami.    - automatické vypnutí  
 

z úložiště chytrého telefonu.   

spojení. Pokud se chytrý telefon automaticky nespáruje do 5-ti    

● oznámení (pouze pro uživatele systému Android)    Vybítá baterie, prosím, nabijte ji.  
 

● Prohlížeč obrázků   

minut, proveďte manuální spárování. Pokud neodsouhlasíte    

Pokud vám dorazí SMS, zprávy z QQ a nebo dalších aplikací na    - provozní doba je příliš krátká  
 

● Přehrávač videa   

synchronizaci adresáře, nebudou kontakty synchronizovány s    

připojeném telefonu, zobrazí se notifikace na chytrých hodinkách.    Baterie není plně nabitá.  Ujistěte se, že baterie se nabíjí více než 2  
 

● Záznamník zvuku   

chytrými hodinkami.    

● Anti lost    hodiny.  
 

● Nástroj SIM   

- při přehrávání hudby se mohou zobrazit názvy skladeb, a nebo    

najděte telefon nebo telefonem vyhledávejte hodinky.    Pokud používáte SIM kartu, malá výdrž bateriei může být zbůsobena  
 

    

ne.    

● Padometr      slabým signálem.  
 

         

aplikaci můžete použít jako nástroj, který vás upozorní na        - chytré hodinky nelze nabít.  
 

nedostatečnou nebo nadměrnou míru cvičení měřením spálených        Kapacita baterie se může po 6 měsících snížit.  
 

kalorií na základě shromážděných dat, například počet kroků,        Zkontrolujte zda je v porádku napájecí adaptér.  
 

vzdálenost, rychlost.        Zkontrolujte, zda je správně připojen konektor USB, pokud ne, připojte  
 

Pokud se chcete vrátit do hlavního menu, ale nechat zapnutý        jej znovu.  
 

krokoměr na pozadí, stiskněte tlačítko napájení.        - při příchozím hovoru se nezobrazí jméno volajícícho  
 

● Monitor spánku        Zapomněli jste sesynchronizovat adresář při spárovaní přes BT.  
 

Zobrazuje dobu a kvalitu spánku.        - špatně srozumitelný telefonní hovor  
 

● Sedavé připomenutí        Špatný signál BT.  
 

Můžete si nastavit upozornění pro cvičení, či pro dodržování        Špatný signál operátora.  
 

pitného režimu.           
 

          
 

 


