
SmartWatch A222
Uživatelský manuál

Po zakoupení hodinek vyjměte zadní kryt hodinek a vložte přiloženou baterie- případně chcete-li využívat 
SIM kartu tak vložte i SIM kartu vložte kryt zpět. 

Po úplném nabití hodinek je nutné si stáhnout aplikaci - hodinky jsou kompatibilní s aplikací BTNotification 
volně stažitelná z GooglePlay a Appstore - aplikace má tuto ikonu:  
Nabízí se také možnost v hodinkách dotykem přejít na 6 stranu 
MENU kde je ikona s názvem "APLIKACE" a na tu když kliknete, 
zobrazí se Vám QR kód ke stažení aplikace do mobilního 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 V8 viz. obrázek v pravo a spárujte. 

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

Ovládání hodinek:

Hodinky mějte, tak aby se kamera nacházela nahoře. Vrchní postranní tlačítko slouží pro Zapínání hodinek, 
dlouhým stiskem je zapnete. Krátkým stiskem tohoto tlačítka hodinky probudíte, pokud se nacházíte někde v 
menu hodinek tak tímto tlačítkem se dostanete také na úvodní obrazovku.
Jakmile hodniky probudíte zobrazí se Vám tzv. Téma, jedná se o spořič, který poklepáním na obrazovku můžete 
změnit na Vámi vyhovující vzhled.
Pro odemčení obrazovky (vypnutí spořiče) posuňte prstem směrem nahoru a zobrazí se Vám úvodní obrazovka. 
Pro přechod do menu hodinek stačí prstem posouvat směrem vlevo.
Spodní postranní tlačítko slouží pouze pro přepínání se mezi úvodní obrazovkou a menu hodinek.

Baterie se dodává nabitá jen z pár % a proto je nutné před zapnutím hodinek baterii nabít na plnou kapacitu- orientační doba 
nabíjení hodinek je 1,5-2 hodiny. Konektor pro nabíjení je po levé straně hodinek pod silikonovým krytem- stačí vyloupnout a 
zapojit přiložený USB kabel do hodinek a například do USB v PC či notebooku- je možné také využít běžný AC adaptér z USB 
konektorem (není součástí balení). 

PARAMETRY A SPECIFIKACE
Barva: stříbrná
Displej1,22'' IPS HD LCD, rozlišení 240x240px
Jazyky: Čeština, Angličtina, Ruština, Francouzština, Španělština, Polština, 
Portugalština, Němčina, Italština, ...
Rozhraní: Bluetooth 3.0 (dosah 10m)
Paměť RAM a ROM: 128MB RAM, 64MB ROM
Obrazový / Audio formát: jpeg, png/mp3
Materiál: slitina, plast
Hmotnost: 57 g
Baterie: 280 mAh
Doba nabíjení: 1-2 hodiny
Výdrž baterie: pohotovostní režim až 72 hodin, běžné užívání 1-2 dny




