
 

 

 

 

Uživatelský manuál Smartwatch V8 

Po zakoupení hodinek vyjměte zadní kryt hodinek a vložte přiloženou baterie- případně chcete-li 

využívat sim kartu a vložte kryt zpět. 

Baterie se dodává nabitá jen z pár %. Je nutné před zapnutím hodinek baterii nabít na plnou 

kapacitu- orientační doba nabíjení hodinek je 1,5-2 hodiny. Konektor pro nabíjení je po levé straně 

hodinek pod silikonovým krytem- stačí vyloupnout a zapojit přiložená USB kabel do hodinek a 

například do USB v PC či notebooku- je možné také využít běžný AC adaptér z USB konektorem (není 

součástí balení). 

Po úplném nabití hodinek je nutné si stáhnout aplikaci- hodinky jsou kompatibilní s aplikací FunRun 

volně stažitelná z GooglePlay a Appstore- aplikace má tuto ikonu:  

Párování aplikace s hodinkami. 

 

Spárování hodinek s telefonem 

1.) Zapněte bluetooth na Vašem mobilním telefonu a hodinkách- na hodinkách jej zapnete tak, 

že z úvodní obrazovky přejedete prstem na další stránku – z leva doprava a najdete ikonu 

Bluetooth – klikněte na ni- následně se Vás hodinky zeptají, zda chcete zapnout bluetooth tak 

dejte ON 

2.) Vraťte se zpět do nastavení bluetooth Vašeho mobilního telefonu a dejte vyhledat nové 

zařízení- hodinky se Vám zobrazí jako V8 a dejte spárovat. Následně dojde k automatickému 

spárování s Vašimi hodinkami. 

3.) Následně na hodinkách se Vám zobrazí zda-li chcete synchronizovat datum a čas s Vaším 

mobilním telefonem- dejte Yes- dojde k potvrzení a sjednocení času přesně tak jak máte na 

Vašem mobilním telefonu. 

 

Chcete-li si nastavit hodinky do jiného než anglického jazyka je to možné včetně češtiny. Na 

hodinkách najděte ikonu modrého ozubeného kolečka s nápisem Settings- stiskněte- následně opět 

Settings a rolujte směrem dolů, než najdete Vámi požadovaný jazyk a stiskněte na hodinkách OK. 

Hodinky se nastavím do Vámi zvoleného jazyku. 

 

Hodinky máte nyní plně synchronizovány s Vaším mobilním telefonem a je možné je plnohodnotně 

využívat  Automaticky se Vám tak začnou zobrazovat synchronizaci na příchozí hovor zprávy. 


