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Před použitím si prosím přečtěte příručku 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Bezpečnostní varování      
 Informace v tomto dokumentu nebudou upravovány ani rozšiřovány v 

souladu s jakýmkoli oznámením. 

      Hodinky by se měly nabíjet nejméně 2 hodiny před použitím. 

  Bezpečnostní kód 

      Původní kód je 1122, tento kód může zabránit vašemu používání 

hodinek bez vašeho svolení. 

      Změňte prosím původní kód, abyste zajistili bezpečnost svých 

osobních údajů. 

Detaily produktu: 
   
   2.1 Rychlý vstup 

můžete přejít na další stránku posunutím obrazovky doleva a 

vrátit se na poslední stránku posunutím obrazovky doprava; vstoupit 
do rozhraní posunutím zhora- dolů,a návrat do hlavního rozhraní z 

dola nahoru. 

   

   2.2 Nastavení motivu produktu 
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   Způsob nastavení: 

   Hlavní nabídka: Nastavení motivu, vyberte motiv, pokud chcete. 

1.Rychle použití produktu 

   3.1 Stáhněte si software Sync. 

   Naskenujte QR kód  , stáhněte aplikaci, která odpovídá vašemu 
telefonu s Androidem. Tato aplikace se používá pouze pro 

synchronizaci mezi hodinkami a telefonem, nepřijme GPRS vašeho 

telefonu. 

   Pokud jste již stáhli související software, zkontrolujte prosím 

verzi a použijte nejnovější související software, abyste zajistili, 

že všechny funkce fungují normálně.Jestli je nový software , prosím 

aktualizujte ho. 

   3.2 Nainstalujte a používejte software Sync   

    Instalace aplikace pro Android: 

   Nainstalujte si prosím do svého chytrého telefonu aplikaci 

Android. Můžete ji uložit do paměti telefonu nebo nainstalovat pomocí 

asistenta synchronizace. 

Použití aplikace pro Android (už nainstalováno) 

(Chytrý telefon) Nastavení - přístupnost - vstup do oznámení 

Bluetooth (služby), povolit tuto službu (při zobrazení varovných 

upozornění vyberte „sure“)aplikace se spustí automaticky na pozadí 

a funkce synchronizace se zapne, jak je uvedeno níže 
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Klikněte na vyberte službu Oznámení, v části Upozornit vyberte 

svoji osobní nebo systémovou aplikaci oznámení Bluetooth a aplikace. 

Telefonní služba zahrnuje SMS, příchozí hovor a vyhledávání 

hodinek. 

Oznámení: 

  Nezapínejte službu oznámení Bluetooth když 

čistíte softwar na pozadí nebo aplikace software je na pozadí. 
Bude-li tato funkce vypnuta, ovlivní to funkci synchronizace mezi 

hodinkami a telefonem. 

   3.3 Funkce Bluetooth připojení a synchronizace 

     3.3.1 Z telefonu na hodinky 

   Nastavení telefonu - zapněte vyhledávání zařízení Bluetooth, 

klikněte na spárovaná zařízení, pokud jste našli Smart Watch, a také 

zvolte „ano“ v mobilním telefonu, spárování je hotovo. 

   Při požadavku na telefonní seznam zvolte „sure“, můžete si však 

vybrat“nepřípomínat znovu“, je to výhodné, když se připojíte příště 

(bez opětovného připomenutí). Upozornění: software Sync se může 

otevřít v synchronizované aplikaci APP již nainstalovaný a 

přístupný.Mobilní telefon zobrazí připojení Bluetooth provedené po 
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2–5 minutách, hodinky vás informují o čase synchronizace s telefonem, 

než je synchronizace zapnuta. Zpráva se bude synchronizovat , když 

přijde na mobil. 

 
   3.3.2 Z hodinek na telefon 

   BT Dialer na Smart Watch - hledejte nové zařízení - našlo vaše 

chytré hodinky (například S9500) - připojte. Další procesy jsou 
stejné jako u 3.3.1 

   3.4 Základní funkce     

 3.4.1 Zprávy 

       Synchronizujte telefon nebo sledujte zprávu. 

     3.4.2 Bluetooth  

       Nastavte stav Bluetooth, zapnuto / vypnuto. 

     3.4.3 Calls records 

Po připojení k Bluetooth můžete zkontrolovat záznamy telefonních 

hovorů. 

Zobrazeny jsou všechny záznamy, včetně zmeškaného hovoru, 

volaných a přijatých hovorů. Datum, čas a telefonní číslo zmeškaného 

hovoru můžete zkontrolovat až po jeho zvolení, ale můžete volat pouze 

na toto číslo. 

 3.4.4 BT dialer 

 Spárovaná zařízení od Smart Watch  

3.4.5 Vzdálený oznamovatel  

Pokud jsou na připojeném telefonu SMS, příchozí zprávy z QQ a dalších 

aplikací, telefon vás bude upozorňovat, abyste je přečetli. 

3.4.6 Vzdálené kamery 

Použíte fotoaparát telefonu pro focení , dálkově můžete fotit 

pomocí hodinek , je potřeba zapnout kameru telefonu předem. 
3.4.7 Anti ztráta 

BRASTY



 

 

Hodinky můžou hledat telefon , nebo telefon může najít hodinky. 

3.4.8 Nastavení 

Poznámka: Nastaví zobrazení hodin a motivu v nastavení telefonu. 
V nastavení zabezpečení je bezpečný kód 1122. 

3.4.9 Pedometr 

Může být použit jako nástroj k zabránění nedostatečného nebo 

nadměrného cvičení měřením kalorií nebo kalorií na základě 

shromážděných údajů, jako je počet kroků, vzdálenost, rychlost, čas 

.etc, pro kontrolu cvičení. 

 

Pokud se chcete vrátit do hlavního menu, ale během cvičení nechat 

krokoměr, stiskněte tlačítko napájení. 

3.4.10 Monitor spánku 

Ukáže kvalitu spánku , na základě doby spánku. 

3.4.11 připomenutí  

Můžete si nastavit čas, aby vám připomněl nějaké cvičení. 

3.4.12 Rychlá odezva 

Je možné stáhnout synchronizační software při skenování rychlé 

odpovědi, pokud je potřeba nová verze aktualizovat, kontaktujte 

prosím naše služby, naše společnost poskytne nový odkaz ke stažení. 

3.4.13 Inteligentní vyhledávání 

Vyhledejte informace o hodinkách 

3.4.14 Alarm 

3.4.15 Kalendář 

3.4.16 Kalkulačka 
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3.4.17 Profily 

3.4.18 Správce souborů 

3.4.19 Audio přehrávač. 

Po připojení přes Bluetooth může přehrávat hudbu z místního nebo 

chytrého telefonu. 

3.4.20 Nastavení motivů 

3.4.21 Kamera 

3.4.22 Videorekordér 

3.4.23 Prohlížeč obrázků 

3.4.24 Přehrávač videa 

3.4.25 Nahrávač zvuku 

3.4.26 Telefon QQ 

QQ potřebuje, aby váš telefon měl SIM kartu a mohl surfovat po 

internetu. 

3.4.27 Prohlížeč BRASTY



 

 

Prohlížeč potřebuje, aby váš telefon měl SIM kartu a mohl surfovat 

po internetu. 

3.4.28 Nástroj SIM 

  

 4.Oznámení 

4.1 Plné nabití před použitím, doba nabíjení potřebuje 1-2 hodiny. 

4.2 Použijte kabel příslušenství a nabíječku nebo příslušenství 

telefonu Android. 

4.3 Bluetooth se po překročení vzdáleností odpojí. Po zapnutí funkce 

Anti lost nelze funkci inteligentního vyhledávání použít před 

opětovným připojením pomocí Bluetooth. 

 

4.4 Pokud je občas odpojeno, znovu se připojte k BT (prosím, 

připojte se ručně, pokud se Bluetooth odpojí po dobu 5 minut). Prosím, 

potvrďte se na telefonním seznamu Sync 

4.5 Při přehrávání hudby se může zobrazit některé jméno hudby a 

jiné ne, je to normální, protože android telefon je rozdílný. 

 5. Běžné řešení problémů 

Prosím, podívejte se níže na klíčovou funkci pro případné problémy 

s hodinkami, pokud je problém stále nevyřešený, kontaktujte prosím 

našeho prodejce nebo jmenovaného servisního zástupce. 

5.1 Nelze zapnout 

     Doba stisknutí tlačítka napájení je příliš krátká. 

Ponechejte jej prosím déle než 3 sekundy. 

     Nízký energie, nabíjejte jej. 

5.2 Automatické vypnutí 

     Nízký výkon, nabíjejte hodinky. 
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     Baterie není nabitá, ujistěte se, že je plně nabitá (úplné nabití 

minimálně 2 hodiny). 

     Během používání SIM karty bude napájení brzy vyčerpáno, 

pokud je signál příliš slabý. 
5.4 Nelze dobít. 

    Životnost baterie se po několika letech zkrátí. Zkontrolujte, 

zda je baterie funkční. 
   Pokud je nová nabíječka nefunkční, vyměňte ji. 

Zkontrolujte správné připojení USB slotu, pokud není, zkuste to 

znovu. 

5.5 Žádné jméno volajícího při příchozím hovoru nahrát telefonní 

seznam, když jste připojeni k BT, nebo nezaškrtnuut pokračovat v 

nahrávání telefonního seznamu. 

     Pokud jste při opětovném připojení zapomněli synchronizovat 

telefonní seznam, spárujte zařízení a znovu připojte BT. 

5.6 Špatný hlas telefonního hovoru. 

    Hodinky a telefon jsou příliš daleko od sebe, buďte blíže; 

špatný signál BT. 

    Špatný signál vlastního telefonního hovoru, změňte prosím lepší 

místo pro telefonní hovor. 
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