
SmartWatch ROK18 
Uživatelský manuál 

Před použitím: 
 Hodinky by se měly alespoň dvě hodiny před prvním použitím nabíjet.

 Bezpečnostní kód je přednastaven na 1122 a zabraňuje zneužití hodinek.

 Doporučujeme před prvním použitím kód změnit. V případě reklamace tento kód sdělte technikovi, jinak
nebude reklamace uznána.

Charakteristika: 

Tlačítko – vypnout/zapnout, zamknout/odemknout 
obrazovku, zpět do menu

USB port – slouží k nabíjení a přenosu dat z PC 
Dotyková obrazovka – slouží k ovládání hodinek.

Na další stránku v menu se posouvejte přejížděním prstu 

doleva, na předchozí stránku přejížděním doprava. 

 Stiskněte tlačítko zapnout, po rozsvícení obrazovky s ciferníkem hodinek klikejte, dokud
nevyberete požadovaný motiv.

Příručka k používání: 
Stáhněte software pro synchronizaci hodinek s telefonem 

1.

2.
3.

Zámek obrazovky – nastavení ciferníku hodinek a jejich vzhledu: 

 Metoda 1- v menu hodinek se přesuňte na 3 stranu, kde uvidíte ikonu QR kódu, na tu
když kliknete zobrazí se Vám QR kód ke stažení aplikace.

Metoda 2- v aplikace obchod Play, nebo AppStore v mobilním telefonu vyhledejte
aplikaci s názvem BTNotification a nainstalujte.

Poznámky: 

 Před použitím baterii plně nabijte, to potrvá cca 1-2 hodiny

 K nabíjení použijte přiložený kabel, nebo nabíjecí kabel z telefonu

 Při synchronizaci prosím potvrďte přístup k seznamu kontaktů

 Při přehrávání hudby se jména interpretů a písní mohou, ale nemusí zobrazovat. Záleží na

typu telefonu.



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.) Spusťte aplikaci v mobilním telefonu 

Zobrazí se Vám úvodní obrazovka, kde klikněte 
na ikonu Bluetooth Pairing a dostanete se tak do 
nastavení Bluetooth připojeních ve Vašem 
mobilním telefonu. Najděte si zařízení pod 
názvem Q18 viz. obrázek v pravo a spárujte. 

V aplikaci můžete následně nastavit na jaké 
chcete být upozorněni činnosti (např. příchozí 
SMS zprávy, facebook notifikace, atd.)

Nejčastější dotazy a odpovědi: 

 Hodinky nelze zapnout

o Je zapotřebí držet tlačítko zapnutí alespoň tři sekundy, občas i déle. Pokud problém

přetrvává, je slabá baterie. Prosíme, nabijte ji.

 Hodinky se automaticky vypínají

o Baterie je slabá, prosíme, nabijte ji.

 Hodinky nevydrží dlouho zapnuté

o Ujistěte se, že jsou plně nabité, pokud ne, nabijte je. Pokud používáte hodinky se SIM

kartou, čas užívání se automaticky zkracuje. Pokud je slabý signál, výdrž se zkracuje

rychleji.

 Hodinky nelze nabít

o Zkuste prosím vyměnit nabíjecí kabel. Pokud problém stále přetrvává, zkontrolujte

USB slot.

 Při příchozích hovorech se nezobrazuje jméno kontaktu

o Nebyl potvrzen přístup ke kontaktům při párování hodinek

o Nebyl potvrzen přístup ke kontaktům při opětovném spojení

o Hodinky odpojte a spárujte znovu, potvrďte přístup k seznamu kontaktů

 Špatný zvuk při volání

o Hodinky s telefonem jsou od sebe příliš daleko; prosíme, přibližte je.

o Špatný signál na místě, kde se nacházíte.




