Návod chytré hodinky
Hodinky by měli být nabíjeny nejméně 2 hodiny před jejich použitím.

Detaily produktu:
1. rychlý návod: Posunutím po obrazovce směrem doleva můžete přejít na další stránku. Posunutím doprava se vrátíte zpět na
poslední stránku. Posunutím shora dolů se dostanete na informační tabuli a vrátíte se zpět posunutím zdola nahoru.
2. Displej hodinek: 1. metoda: zapnutí, když je telefon v režimu hodin. Prosím klikněte do středu obrazovky a nastavte různé
časové rozhraní, pokud chcete. 2. metoda: Zapnutí, Hlavní menu: nastavení (settings) – nastavení telefonu (phone settings) zobrazení pohotovostního režimu (standby menu display) – odblokování výběru typu (unlocking type selection)
3. Rychlé použití produktu: Stáhněte si synchronizační software. Naskenujte QR kód, stáhněte aplikaci, která odpovídá vašemu
Android telefonu. Tato aplikace se používá pouze pro synchronizaci mezi hodinami a telefonem. Neužívá telefon GPRS. Pokud již
stáhnete související software, zkontrolujte verzi a použijte nejnovější související software.

Instalace a používání instalačního softwaru:
Instalace aplikace pro Android: Nainstalujte aplikaci do vašeho chytrého telefonu. Můžete ji umístit do pamětě vašeho telefonu
nebo nainstalovat Sync assistant.
Používání aplikace: (Na chytrém telefonu) Nastavení – přístupnost – zapněte Bluetooth. (Aplikace běží na pozadí automaticky a
synchronizace se zapne. Klikněte na Bluetooth oznámení (Bluetooth notice) a vyberte oznamovací službu (notification service).
Vyberte vaši vlastní nebo systémovou aplikaci v oznámení aplikace. Služba telefon (telephone service) zahrnuje SMS, příchozí
hovory a hledání hodinek.

Bluetooth připojení a synchronizační funkce:
1.

Z mobilu do hodinek: Nastavení telefonu – zapnout Bluetooth – vyhledat zařízení – spárovat zařízení (GLK).
Synchronizační software se může otevřít v synchronizaci aplikace a přístupnosti, mobilní zařízení zobrazí připojení
Bluetooth po dobu 2,5min; hodinky vás budou informovat o čase synchronizace s telefonem a zapnutí synchronizace.
Zpráva se bude synchronizovat, aby se dala sledovat při příchodu do mobilu.

2.

Z hodin do telefonu: BT Dialer na GLK - hledání nového přístroje - našel inteligentní hodinky (found your smart watch)
(jako je Meiau Pro 5) - připojte se. Další průběh je stejný jako u předchozího.

Základní funkce:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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11.
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15.

Message/Zpráva: synchronizace telefonu nebo zprávy hodinek.
Bluetooth: Nastavení stavu Bluetooth na zapnutí / vypnutí.
Call records/Záznamy o hovorech: Po připojení k síti Bluetooth můžete kontrolovat záznamy telefonních hovorů. Ukázat
všechny záznamy včetně zmeškaného hovoru, volání a přijetí hovoru. Můžete zkontrolovat datum, čas a telefonní číslo
hovoru, poté můžete volat na toto číslo.
BT dialer/BT volič: Spárovaná zařízení, inteligentní hodinky
Remote notifier/Dálkové zprávy: SMS, příchozí zprávy z Facebooku a dalších aplikací na připojeném telefonu, hodinky vás
upozorní, k jejich přečtení.
Remote cameras/Spoušť fotoaparátu: použijte hodinky jako spoušť k fotoaparátu v telefonu. Je nutné nejdříve fotoaparát
v telefonu nastavit.
Anti-lost/Hledat telefon nebo telefon hledat hodinky.
Sedentary remind/Sedavý připomenutí: Hodinky Vás upozorní, pokud dlouho sedíte.
Pedometer/krokoměr: Může být použit jako nástroj, který zabraňuje nedostatečnému nebo nadměrnému pohybu
pomocí měření kalorií nebo spotřeby kalorií na základě shromážděných údajů. Například počet kroků, vzdálenost,
rychlost, čas. atd. Pokud se chcete vrátit do hlavního menu ale mít krokoměr stále zapnutý, stiskněte tlačítko napájení
(power button).
Sleep monitor/Monitor spánku: Zobrazuje kvalitu Vašeho spánku.
QR Code
Facebook: Facebook potřebuje, aby váš telefon měl SIM kartu a byl připojený k internetu.
Alarm/Budík
Calendar/Kalendář
File manager/Správce souborů

16.
17.
18.
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20.

Audio player/Audio přehrávač: Může přehrávat hudbu z chytrého telefonu připojeného pomocí Bluetooth
Camera/Fotoaparát
Image viewer/Prohlížeč obrázků
Sounder recorder/záznamník
Twitter: potřebuje, aby váš telefon měl SiM kartu a byl připojený k internetu.

UPOZORNĚNÍ
1.
2.
3.
4.
5.

Před používáním plně nabijte. Doba nabíjení je 1 až 2 hodiny.
Používejte kabel a nabíječku z příslušenství nebo příslušenství telefonu pro Android.
Bluetooth se odpojí, když přístroj překročí vzdálenost od telefonu. Po zapnutí funkce Anti-lost/Hledat telefon se funkce
inteligentního vyhledávání nemůže použít dříve, než se znovu připojíte k Bluetooth.
Znovu se připojte k BT pokud se náhle odpojíte. (manuálně se připojte, pokud odpojení Bluetooth trvá více než 5 minut).
Přijměte souhlas s telefonním seznamem, jinak telefonní seznam nemůže být k dispozici.
Kvůli rozdílnosti telefonů s Androidem se při přehrávání hudby nemusí všechny názvy skladeb ukázat.

Při problémech s hodinkami se podívejte na níže uvedenou funkci, pokud problém přetrvává, obraťte se na našeho prodejce.
Pokud zařízení nejde zapnout: Doba stisknutí tlačítka napájení je příliš krátká, držte tlačítko stisknuté po dobu nejméně 3 sekundy
Nízká spotřeba energie: Hodinky nabijte.
Příliš krátká doba provozu: Baterie není plně nabitá.
Použití karty SIM bude brzy vypnuto, pokud je signál příliš slabý.
Nedá se nabíjet: Po několika letech se životnost baterie sníží. Zkontrolujte prosím, zda je baterie nabitá. Použijte novou nabíječku,
pokud je nefunkční.
Při příchozím volání se nezobrazuje jméno volajícího: Zapomněli jste zvolit upload telefonního seznamu při připojení k BT nebo
nevybráno, nahrát telefonní seznam. Zapomněli jste na synchronizaci telefonního seznamu: po opětovném připojení, spárujte
zařízení a znovu připojte BT.

