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Pred použitím prečítajte manuál 
 
 
 



1.Úvod  
 

� Hodinky by sa mali nabíjať aspoň 2 hodiny pred použitím. 
� Bezpečnostný kód. Pôvodný kód je 1122, tento kód zabráni použitiu hodiniek bez 

Vášho povolenia.  
� Prosím zmeňte pôvodný kód na zabránenie neoprávnenému použitiu. 

 
 

2.Produktové detaily: 
 
2.1 Produktové detaily 

 
       
Štartovacie tlačítko: ON/OFF, prebudiť /vypnúť obrazovku, Naspäť do hlavného menu 
USB port: nabíjanie/dáta 
Dotykový displej: Každá funkcia bude zobrazená na kapacitnom dotykovom displeji. 
 
 

Slot pre SIM kartu  Slot pre micro SD kartu 
 

Môžete kliknúť na ďalšiu stranu potiahnutím obrazovky doľava a vrátiť sa na 
predchádzajúcu stranu potiahnutím doprava ; vstúpte do poľa upozornení potiahnutím 
zhora dole a vrátite sa do hlavného menu potiahnutím zdola hore. 
 
 



2.2 Displej hodiniek 
 

             
 
 
Metóda nastavenia: 
 
Metóda 1:  
Tlačítko ON pokiaľ je telefón v móde hodiniek, prosím kliknite na prostrednú obrazovku 
a nastavte rôzne rozhrania podľa Vašej predstavy. 
Metóda 2:  
Zobrazenie v hlavnom menu: nastavenia ---nastavenia telefónu – standby menu display 
--- odomknutie, vyberte mód hodiniek   
 
 
 
2.3 Nastavenie produktovej témy 
 

             
 
           Florid                          Farebné                          Klasika 
 
 
Metóda nastavenia: 
 
Hlavné menu:  
Nastavenie témy, použite tému, ktorá sa Vám páči. 
 
 
 
 



3. Produktové rýchle použitie 
 
3.1 Stiahnite sync softvér 
 
Naskenujte QR kód a stiahnite aplikáciu, ktorá zodpovedá Vašemu android telefónu. 
Táto aplikácia sa používa iba na synchronizáciu medzi hodinkami a telefónom, 
nezoberie Vaše GPRS.  
 
Pokiaľ ste stiahli príslušný softvér, prosím preverte verziu a použite najnovšiu verziu 
softvéru na zabezpečenie normálneho chodu. Prosím updatujte softvér v prípade ,že je 
nová verzia.  
 
 
 
3.2 Inštalácia a použitie sync softvéru 
 
Inštalácia android aplikácie: 
Prosím nainštalujte android aplikáciu vo Vašom smartfone. Môžete ju uložiť vo Vašej 
internej pamäti alebo inštalovať pomocou Sync asistenta.  
 
Použitie android aplikácie( už nainštalované) 
(Smartfón) Nastavenie – Dostupnosť - Vstúpte do Bluetooth oznamy (služby)), 
zapnite túto službu. (prosím vyberte “určite” keď sa objaví varovanie)aplikácia beží na 
pozadi automaticky a sync funkcia bude zapnutá nasledovne: 
 
 

       
 

    
Kliknite na Bluetooth notifikácie a vyberte službu notifikácie, zvoľte osobné alebo 
systémové aplikácie v aplikácii notifikácii.  
Telefónna služba zahŕňa SMS, prichádzajúci hovor a vyhľadávanie hodiniek. 
 
 
Poznámka：：：： 

Prosím nezatvárajte Bluetooth oznamovacie okno ak uzatvárate aplikácie na pozadí. 
Môže to ovplyvniť synchronizačnú funkciu. 
 
 
 



3.3 Bluetooth spojenie a Sync funkcia 
 
3.3.1 Z telefónu do hodiniek 
Nastavenie hodiniek - zapnite Bluetooth - hľadajte zariadenia, prosím kliknite na 
párovať zariadenia keď nájdete BW08 a takisto zvoľte “áno” vo Vašom mobilnom 
zariadení, párovanie hotové.  
Prosím zvoľte “určite” pokiaľ je žiadosť na adresár, zvoľte “neupozorňovať nabudúce. 
Poznámka: Sync softvér sa dá otvoriť už v sync applikácii nainštalovanej a prístupnosť, 
mobil ukáže Bluetooth spojenie po 2-5min. Poznámka:  Sync softver sa dá otvoriť v 
sync APP, ktoré su už nainštalovené a prístupnosť, mobilné zariadenie ukáže spojenie 
hotové po 2-5min, hodinky Vás budú informovať ohľadne času synchronizácie s 
telefónom, potom zapnite synchronizáciu. 
 
3.3.2 Z hodiniek do telefónu 
BT Dialer na BW08 - hľadajte nové zariadenie - nájdené zariadenie (  s9500) -- pripojiť. 
Ostatné procesy sú rovnaké ako v článku 3.3.1 
 
 
3.4 Základná funkcia 
 
3.4.1 Správa 
Zosynchronizujte telefón alebo správu na hodinkách 
 
3.4.2Bluetooth  
Nastavenie Bluetooth status, ON/OFF (zapnúť, vypnúť) 
 
3.4.3 Nahrávanie hovorov 
Môžete preveriť nahrávanie hovorov po tom, čo sa spojíte cez Bluetooth.  
Ukážu sa Vám všetky záznamy vrátane zmeškaného hovoru, volaných čísiel a prijatých 
hovorov. Môžete preveriť datum, čas a telefónne čislo neprijatého hovoru. 
 
3.4.4 BT dialer 
Spárované zariadenia s hodinkami 
 
3.4.5 Vzdialené upozornenie 
Pokiaľ sa objaví sms, prichádzajúce správy z QQ a iných aplikácii na spojenom 
telephone, hodinky Vás upozornia na prečítanie. 
 
3.4.6 Vzdialený fotoaparát 
Použite hodinky ako vzdialenú spúšť na fotoaparát na telefóne. 
 
3.4.7 Anti lost (hladaj telefón) 
funkcia vyhladávania strateného telefónu 
 
3.4.8 Nastavenie 
Poznámka: Nastavenie hodiniek a témy v nastaveniach telefónu, v rámci 
bezpečnostných nastavení. Bezpečnostný kód je 1122. 
 
 
 



3.4.9 Krokomer 
Môže sa používať ako nástroj na predchádzanie nedostatočného alebo nadmerného 
cvičenia v rámci merania kalórii založenom na zozbieraných údajoch ako počet krokov, 
vzdialenosť, rýchlosť, čas atď, na kontrolu cvičenia. 
Pokiaľ sa chcete vrátiť do hlavného menu, ale ponechať krokomer počas cvičenia 
zapnutý, prosím stlačte hlavné tlačidlo. 
 
3.4.10 Spánkový monitor 
Zobrazuje kvalitu spánku založenom na spánkových časoch. 
 
3.4.11 Upozornenie činnosti 
Môžete nastaviť čas na upozornenie nejakej aktivity. 
 
3.4.12 Rýchla odozva 
Je možné stiahnuť sync softvér keď sa zoscanuje rýchla odozva. 
 
3.4.13 Inteligentné hľadanie 
Hľadajte informácie o hodinkách 
 
3.4.14 Alarm 
3.4.15 Kalendár 
3.4.16 Kalkulačka 
3.4.17 Profily 
3.4.18 Manažér súborov 
3.4.19 Audio player 
Vie prehrávať hudbu zo smartfónu po spojení prostredníctvom Bluetooth. 
 
3.4.20 Nastavenie témy 
3.4.21 Fotoaparát 
3.4.22 Nahrávanie videa 
3.4.23 Prehliadač obrázkov 
3.4.24 Video prehrávač 
3.4.25 Nahrávač zvukov 
3.4.26 Telefónne QQ 
QQ vyžaduje SIM kartu na surfovanie na internete.  
 
3.4.27 Prehliadač 
Prehliadač vyžaduje SIM kartu na surfovanie na internete.   
 
3.4.28 SIM 
 
 
 
 

4. Poznámka 
 
4.1 Nabite telefón úplne pred použitím, doba nabíjania je cca 1-2hod.   
4.2 Použite kábel a nabíjačku, alebo Vaše androidové príslušenstvo. 



4.3 Bluetooth sa odpojí pokiaľ sa prekročí dosah, po tom čo zapnete ANTI LOST, 
vyhľadávacia funkcia nemôže byť spustená predtým ako sa znovu spojíte cez 
Bluetooth. 
 
4.4 Prosím znovu sa spojte cez Bluetooth, pokiaľ sa náhodne odpojí. (prosíme o 
manuálne spojenie cez Bluetooth, pokiaľ sa odpojí v priebehu 5min.) Prosím 
odsúhlaste synchronizáciu adresára telefónu, inak nebudete mať k dispozícii adresár. 
 
4.5 Počas prehrávania hudby, niektoré názvy pesničiek budú zobrazené, niektoré nie. 
 
 
 
 

5. Zvyčajné chyby 
 
Prosím nasledujte nižšie upozornenia pri prípadných problémoch s hodinkami, pokiaľ je 
problém stale nevyriešený prosím kontaktujte svojho predajcu. 
 
5.1 Nedá sa zapnúť 
Čas podržania hlavného tlačítka je príliš krátky, prosím držte viac ako 3 sekundy. 
Slabá batéria, prosíme nabiť. 
 
5.2 Automatické vypnutie, skúste nabiť zariadenie. 
 
5.3 Čas výdrže je príliš krátky 
Batéria nie je plne nabitá, prosím uistite sa, že zariadenie je doplna nabité. (plné nabitie 
vyžaduje aspoň 2 hodiny) 
Pokiaľ používate SIM kartu, pri slabom signále je čas výdrže batérie kratší. 
 
5.4 Nedá sa nabiť 
Životnosť batérie sa po pár rokoch používania znižuje, prosím skontrolujte funkčnosť 
batérie. 
Zmenťe nabíjačku pokiaľ je nefunkčná. 
Skontrolujte pripojenie k USB slotu. 
 
5.5 Žiadne ID volajúceho pri príchodzom hovore. 
Zabudli ste zvoliť upload adresára pri spojení s Bluetoothom, alebo ste zrušili voľbu 
upload adresára. 
Zabudli ste zosynchronizovať adresár keď ste sa znovu pripojili, prosím spárujte 
zariadenie a pripojte sa k bluetoothu znovu. 
 
5.6 Zlá kvalita telefonátu 
Hodinky a telefón sú príliš ďaleko od seba, prosím umiestnite zariadenia bližšie.  
  
 
Dôležité upozornenie: 
Telefón umožňuje pripojenie mikro usb sluchátok, ktoré však nie sú súčasťou balenia, 
takže pokiaľ máte záujem o využitie tejto funkcie, tak je potrebné dokúpiť Mikro USB 
sluchátka v obchode s príslušenstvom. 


