
SmartWatch 
ROK A217

návod
Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použitím.
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Upozornění před použitím:

První spárování přístrojů se může obejít bez použití Bluetooth za pomocí NFC, které se nalézá v 
náramku hodinek a antény NFC telefonu nacházející se v blízkosti. Za účelem určení polohy antény 
NFC odkazujeme na obrázek produktu (viz obrázek).

Při prvním použití hodinek se může zdát náramek těsný a obtížně jde zapnout. Prosím, 
dodržujte následující pokyny:

Umístěte ukazováček do středu náramku hodinek a shora ho přitisknete.
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Hlavní pravidla bezpečnosti
1.1 Společnost si vyhrazuje právo na změnu návodu k obsluze bez předchozího upozornění. 
Výrobce si též vyhrazuje právo na změnu aplikací a funkcí náramků bez předchozího informování 
dodavatele (prodejce). V případě potřeby pište na podpora@ds-technik.cz

1.2 Zařízení by mělo být nabíjeno po dobu nejméně 2 hodin před použitím 

1.3 Bezpečnostní kód

K ochraně zařízení před použitím bez povolení je ustanoveno původní heslo na: 1122 (v nastavení, 
zabezpečení můžete funkci zapnout, či vypnout) 



Chcete-li chránit svá osobní data, změňte heslo a zapamatujte si jej. V případě reklamace, či vrácení 
nezapomeňte toto heslo oznámit prodejci, jinak bude reklamace neuznána.

Informace o produktu 
1.4 Úvod
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Funkční tlačítko: zapnutí / vypnutí, probuzení, zhasnutí obrazovky, návrat;
USB: nabíjení a přenos dat;
Dotyková obrazovka: kapacitní dotykový displej, můžete na něm ovládat funkce. Rychlé spuštění:
Po zapnutí posunutím prstu doleva přejdete do jiné nabídky, přejeďte prstem směrem doprava pro 
návrat do předchozí nabídky; přesuňte prst shora dolů, abyste zobrazili lištu zpráv a zdola nahoru, pro 
návrat do hlavní nabídky. 
Délka přesunutí:
Přesunutí by mělo být dlouhé alespoň přes polovinu obrazovky, jinak si je přístroj může splést s 
kliknutím. Ikony funkce můžou být uspořádány podle preferencí a klikněte na tlačítko OK pro 
potvrzení.

Instalace aplikace
2.1 Stáhněte synchronizační software
Metoda 1: vstupte do menu hodinek posunutím prstu vlevo - zvolte ikonu QR kódu. QR 
kód se zobrazí přes celou obrazovku, pomocí mobilního telefonu jej nascanujte.

Metoda 2: Zapněte si na mobilním telefonu Google Play (Android) Appstore (iOS) a 
vyhledejte aplikaci s názvem Btnotification QR kód ke stažení (synchronizační 
software Bluetooth)
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Tento program slouží pouze k synchronizaci hodinek s mobilním telefonem. Jestliže byl software 
stáhnut z jiného zdroje, zkontrolujte jeho verzi pro zajištění řádného fungování.
Pokud budete vyzváni k aktualizaci aplikace, neprodleně ji nainstalujte. Používání zastaralé verze vede 
k chybám a nesprávné funkčnosti hodinek.
2.2 Instalace a použití aplikace synchronizace:
Na smartphonu nainstalujte software obvyklým způsobem. Po instalaci, bude software uložen v paměti 
telefonu a lze jej použít.
Použití aplikace:

Po spuštění aplikace spárujte hodinky pomocí ikony " Bluetooth pairing" ukáže se 
Vám nastavení v mobilním tefonu, kde po zapnutí bluetooth uvidíte seznam všech 
dostupných zařízeních včetně hodinek pod názvem "GT08" (viz. obrázek vpravo) 
můžete být vyzváni k zadání hesla, které se zobrazilo na hodinkách v opačném případě 
se hodinky připojí automaticky. Po úspěšném párování se hodinky zeptají anglicky, 
zda-li chcete synchronizovat veškerá data z mobilního telefonu, zvolte Sync a data se 
nahrají.
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Klikněte na "Setting", vyberte na které činnosti chcete být upozorněni a na které ne. Pomocí 
Application Switch povolíte jednotlivě hodinkám na jaké konkrétní aplikace Vás mohou upozorňovat a 
na jaké ne.

Popis funkcí hodinek

Displej hodinek lze zapínat a vypínat krátkým stiskem 
postranního tlačítka. Tlačítko také funguje jako volba ZPĚT z 
menu nastavení. 
Po aktivaci obrazovky se zobrazí "spořič" hodiny (které 
můžete měnit, viz. níže) a posunutím prstu směrem nahoru 
otevřete úvodní obrazovku.
Posunutím prstem vlevo zobrazíte menu hodinek. 
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3.1 Odshora po směru hodinových ručiček:
1. Bluetooth: Veškerá nastavení bluetooth připojení (zap/vyp, viditelnost, název hodinek, atd.)
2. BT hudba: Pokud chcete přehrávat hudbu z mobilního telefonu v hodinkách
3. Kalkulačka
4. QR kód pro stažení aplikace do mobilního telefonu
5. Nastavení: nastavení telefonu, profilů (tichý, vibrace....), zabezpečení,...
6. Výpis hovorů
7. Hledání telefonu (nepoužívá se)
8. Kalendář
Opětovným posunutím prstu vlevo otevřete další nabídku viz. druhý obr.
1. Hudba - přehrávání hudby z paměťové karty
2. Vyhledávač Chrome (vyžaduje vložit SIM kartu)
3. Facebook (je zapotřebí vyžaduje vložit SIM kartu)
4. Twitter (vyžaduje vložit SIM kartu)
5. Watsapp (vyžaduje vložit SIM kartu)
6. Galerie (vyžaduje vložení paměťové karty)
7. Fotoaparát (pro pořizování fotografií musí být vložena pam. karta)
8. Záznam zvuku (vyžaduje paměťovou kartu)
Opětovným posunutím prstu vlevo otevřete další nabídku viz. třetí obr.
1. Zprávy v připojeném zařízení (zobrazí veškerá upozornění o zmeškaných hovorech, SMS zprávách,
atd.)
2. Upozornění na aktivitu - pokud chcete být upozorněni, že již dlouho neprovádíte žádnou aktivitu,
nastavíte si čas za jak dlouho chcete, aby Vám hodinky zavibrovali, či zvukově upozornili.
3. Pořízení fotografie z mobilního telefonu
4. Prohlížení souborů na paměťové kartě
5. Stopky
6. Budík
7. Krokoměr
8. Zapínání vibrací náramku, nebo pouze zvukových upozornění
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3.2 Změna tématu hodinek:
hodinky disponují různými vzhledy, které můžete měnit. Při shasnutém displeji stiskněte postranní 
tlačítko, rozsvítí se hodiny, pravidelným klikáním na prostředek displeje měníte témata.

4. Nabíjení
4.1 Před použitím plně hodinky nabijte. Doba nabíjení je 1 - 2 hodiny.
4.2 USB Kabel: Můžete použít kabel od Vašeho chytrého telefonu se systémem Android nebo přiložený 
v balení. Hodinky můžete nabíjet přes počítač, či pomocí jakéhokoliv USB adaptéru do zásuvky.
4.4 Bluetooth se může časem odpojit. V takovém případě je nutné jej znovu připojit. (V případě, že 
odpojení trvá déle než 5 minut, připojte Bluetooth ručně);
Po připojení se ujistěte, že byla odsouhlasena synchronizace telefonního seznamu. V opačném případě 
bude zobrazení kontaktů a připojení nemožné.
4.5 Hudební přehrávač - některé telefony se systémem Android mohou zobrazit název skladby, avšak 
některé smartphony tuto funkci nespokytují. To je normální jev;

Při používání SIM karty je signál velmi slabý, přesuňte se blíže k telefonu, abyste zesílili signál.
4.6 Nabíjení nepracuje správně - Zkontrolujte, zda je baterie připravena pro použití a správně nabita. 
Pravidelným používáním životnost baterie klesá.
Zkontrolujte, zda nabíječka pracuje správně, zkuste nabíjení s jinou nabíječkou.

Zkontrolujte, zda je nabíječka správně připojena k portu USB a zkuste to znovu. 
4.7 Název kontaktu se nezobrazuje při příchozím hovoru: Při připojení přes bluetooth není načten 
telefonní seznam;
Proveďte opětovné připojení a odsouhlaste synchronizaci. 
4.8 Hlasová kvalita je špatná: Hodinky a telefon jsou příliš daleko od sebe, přesuňte se blíže k 
telefonu; signál Bluetooth je slabý. Signál mobilního telefonu je slabý, změňte místo, abyste 
přijmuli hovor.




