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Bezpečnostné varovanie
● Informácie v tomto návode nebudú upravované ani predlžované v súlade s akýmkoľvek upozornením.
● Hodinky by sa mali nabíjať aspoň 2 hodiny pred použitím.

Detaily
● Rýchly štart: môžete prejsť na ďalšiu stranu posunutím obrazovky doľava, pre návrat na poslednú

stranu, posuňte obrazovku doprava. Ak posuniete obrazovku prikrátko, bude to pomýlené za kliknutie.
● Zobrazenie hodín

Spôsob nastavenia
o  Ak sú hodinky v režime zobrazenia hodín, kliknutím na obrazovku môžete zmeniť štýl hodín.

Rýchle použitie
● Stiahnite si aplikáciu

o  Oskenujte QR kód alebo prejdite do obchodu, stiahnite si aplikáciu (BT Notifier/SmartWatch
Sync), ktorá Vám pomôže spárovať Váš telefón. Aplikácia sa používa iba na spárovanie
s Vaším mobilom, nevezme Vaše dáta. Ak už aplikáciu máte, skontrolujte prosím jej verziu,
prípadne ju aktualizujte aby bolo isté, že všetky funkcie fungujú správne.

● Nainštalujte a použite párovací softvér
o  Android inštalácia: nainštalujte aplikáciu do Vášho telefónu, môžete ju uložiť do pamäti

telefónu alebo ju nainštalujte pomocou Sync asistenta.
o  Použitie aplikácie: Keď už máte aplikáciu nainštalovanú choďte do Nastavení (Settings) –

Prístupnosť (Accessibility) – Vyberte Bluetooth servis a povoľte ho (prosím stlačte „sure“ keď
Vám vybehne upozornenie), aplikácia automaticky funguje na pozadí a synchronizácia bude
spustená. Kliknite na Bluetooth upozornenia (notices) a zvoľte „Oznamovacia služba“
(Notification service), zvoľte si svoje vlastné alebo systémové aplikácie pri výbere upozornení.
Telefónny servis zahŕňa SMS, prichádzajúce hovory a hľadanie hodiniek.
POZNÁMKA: Nevypínajte Bluetooth upozornenia (aplikáciu) keď zatvárate ostatné aplikácie na
pozadí. Ovplyvní to funkciu spárovania medzi telefónom a hodinkami.

Bluetooth pripojenie a funkcia synchronizácie
Hodinky > telefón
Potiahnite prstom po stranách obrazovky a vstúpte do ponuky. Nájdite ikonu bluetooth a kliknutím na ňu vstúpte.

Kliknutím na „Aktivovať“ zapnete bluetooth.

Neskôr si v časti „BT dialer“ môžete zobraziť všetky zariadenia, ktoré ste s hodinkami spárovali a pripojiť/odpojiť,

zmeniť oprávnenie, premenovať zariadenie alebo odstrániť spárovanie.

Telefón > hodinky
Nastavenia telefónu > zapnite bluetooth > vyhľadajte zariadenia > kliknite na spárovať DZ09, keď ste ich našli,

kliknite na „ÁNO“ na hodinkách aj na telefóne, aby sa úspešne spárovalo. Ak chcete dosiahnuť najlepší výsledok,

povoľte všetky povolenia, ktoré si aplikácia vyžiada. Môžete teraz uskutočniť bluetooth hovory.

Funkcie
So SIM Kartou (2G):

● Možnosť zdvihnúť hovor a komunikovať pri prichádzajúcom hovore (hodinky majú zabudovaný mikrofón
a reproduktor)

● Handsfree (z hodiniek možno vytočiť ľubovoľné číslo, prípadne možno vytočiť číslo z kontaktov)
● SMS (čítanie a písanie - hodinky majú vlastnú klávesnicu)
● Zoznam zmeškaných, prijatých a volaných čísel (kontaktov)

S mobilným telefónom:

● Všetky funkcie ako so SIM kartou fungujú tiež pri spojení hodiniek s mobilným telefónom (pozri vyššie)
● Bluetooth volanie (stačí mobil a hodinky spárovať pomocou bluetooth, povoliť prístup ku kontaktom a vo

funkcii Kontakty prepnite na BT)

● Ovládanie hudby na telefóne (prepínanie skladieb, zmena hlasitosti)
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● Možno aj priamo prehrávať hudbu a iné zvuky z mobilu na hodinkách (vďaka zabudovanému
reproduktoru)

● Ovládanie mobilného fotoaparátu (tlačidlo na hodinkách možno použiť ako bezdrôtovú spúšť
fotoaparátu, na hodinkách sa zobrazuje aj aktuálny pohľad fotoaparátu)

● Notifikácia SMS (hodinky upozornia na prijatú SMS)
● Notifikácia Facebook, Messenger, WhatsApp, Vıber pod. (hodinky upozornia na prijatú správu z FB

Messengera a podobných aplikácií, správu si možno na hodinkách prečítať)
● Kontakty
● Alarm proti krádeži mobilného telefónu (ak dôjde k odpojeniu hodiniek od mobilného telefónu -

vzdialenosť väčšiu ako 10 metrov, dôjde k spusteniu alarmu na hodinkách) funkciu je možné v
nastavení vypnúť

Funkcie, pre ktoré nie sú nutné aplikácia a SIM karta

● Fotoaparát: potrebná pamäťová karta
● Galéria (prehľadne zobrazuje fotografie nasnímané fotoaparátom a obrázky uložené na microSD karte)
● Zvukový rekordér (vďaka zabudovanému mikrofónu hodinky zaznamenávajú a ukladajú zvuk)
● Prehrávač hudby (hodinky prehrávajú mp3 a wav súbory uložené na microSD karte)
● Krokomer
● Aktuálny čas a dátum
● Budík
● Kalendár
● Merač spánku
● Správca súborov
● Profily (možnosť nastaviť stíšený alebo hlasitý profil)
● Aplikácia Sedentary reminder (pri dlhom sedení vás aplikácia upozorní aby ste sa šli natiahnuť alebo

prejsť, čas si môžete nastaviť) - aplikáciu je možné v nastavení vypnúť
● Možno regulovať jas displeja
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