
Chytré hodinky 
U8 
Uživatelský manuál 
Děkujeme, že jste si vybrali náš sportovní zdravý inteligentní Bluetooth 
hodinky. Můžete si přečíst tuto příručku a plně porozumět tomu, jak používat 
zařízení, s dobrou zkušeností s funkcemi a snadnou obsluhou. 
Toto zařízení se používá hlavně k úpravě chytrých telefonů 
Chcete-li použít, můžete synchronizovat chytré telefony telefonního seznamu a 
poskytuje řadu užitečných funkcí a služeb, které vám usnadní 
pracovní a volnočasové aktivity při provozu chytrých telefonů. Tento 
zařízení má následující funkce: podpora telefonu Bluetooth. 
Bluetooth push push (SMS, krátká zpráva, QQ atd., Need a 
instalace Bluetooth oznámení APK na chytrý telefon Android), 
Hudební přehrávač Bluetooth, kalorií, krokoměr, monitorování spánku, antilost, vzdálená 
kamera atd. 
Než začnete toto zařízení používat, nainstalujte si APK „BT notice“ 
chytrý telefon skenováním QR kódu napravo, 
(podpora verze pro Android, Apple v současné době není podporován) a 
běh, chytré hodinky mohou zobrazit 
oznámení / připomenutí aplikace 
z chytrého připojení Bluetooth 
telefon synchronně pomocí „zprávy“ a 
„Distální oznámení“, včetně SMS upozornění, 
chatovací nástroj QQ, mikro dopisy a další 
zprávy a připomenutí. 
Chcete-li použít funkci „oznámení“, musíte 
na chytrém telefonu otevřete „Oznámení BT“. 
Restartujte telefon a chytré hodinky, 
můžete použít připojení Bluetooth. 
Naskenujte QR kód a nainstalujte aplikaci „BT notice“ nebo navštivte 
následující odkaz ke stažení instalačního balíčku skenováním: http: 
//pan.baidu.com/s/lhqsuR7A, vyhledejte v Googlu „oznámení Bluetooth“ 
Hrajte aplikaci APP a stáhněte si ji a nainstalujte. 
Registrací v zahraničí se můžete přihlásit 
Google Play a poté naskenujte QR 
nebo navštivte odkaz ke stažení 
APK. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oinom.btnotificati 
na & hl = zh-CN 
Společnost si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění na obsah 
manuálu k provedení změn. 
(1) Jak se nosí a ovládat. 
Noste tyto chytré hodinky Bluetooth správným směrem a výkonem 
tlačítko by mělo být na pravé straně hodinek, tři dotyková tlačítka 
umístěný pod LCD. 
Button Tlačítko zapnutí / vypnutí, tlačítka ukončení: 1) Zapněte hodinky: stiskněte tlačítko 



Tlačítko zapnutí / vypnutí po dobu 2 sekund, hodinky ukazují hlavní 
rozhraní. 2) Vypněte světlo: krátce stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí. 3) 
Zapněte hodiny: potřetí stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí, 
hodinky ukazují hodiny. Stiskněte klávesy v levém dolním rohu, 
Tlačítko Menu / Enter: Stiskněte tlačítko Menu / Enter, když jsou hodinky zapnuté 
rozhraní hodin v pohotovostním režimu, pro vstup do rozhraní hlavní nabídky. 
Střední dotyková klávesa, vytočit do / převrátit: 1) 
Stiskněte toto tlačítko 
pokud jsou hodinky v rozhraní hlavní nabídky, vstoupíte do rozhraní vytáčení. 
ovládání nabídky jako další přepínací tlačítko, 2) Stiskněte číselník do / převrátit do 
upravte hlasitost při přehrávání hudby a volání. 
Pravý dolní roh dotykových kláves, tlačítko návratu / zavěšení: 
pohotovostní režim žádný efekt, jako jsou ovládací klávesy pro návratové menu, zavěšení 
hovoru 
tlačítko nahoru. 
Kromě toho lze pomocí posuvných prstů dotýkat se obrazovky 
následující funkce: 
Posuňte prst po dotykové obrazovce: na stránce nabídky. 
Prst klepněte na dotykovou obrazovku: vstupte do nabídky. 
Prst dolů z horní části svislého zdvihu obrazovky: Ukončete nabídku. 
Připojte se k zařízením Bluetooth, odpojte se a nepřetržitě 
spojení 
Existují dva způsoby, jak realizovat připojení Bluetooth: 1) 
hodinky zvyšují požadavek na připojení Bluetooth, 2) inteligentní 
telefon zvedne požadavek na připojení Bluetooth 
Po úspěšném připojení Bluetooth bude Smart Watch fungovat 
automatické odeslání požadavku vyžaduje čtení chytrého telefonu 
telefonní seznam a seznam volání (zahrnující osobní soukromí, některé inteligentní) 
telefon tuto funkci nezapíná) Potvrďte chytrý telefon, 
nebo hodinky nelze synchronizovat s telefonním seznamem a 
historie volání ovlivní jeho normální použití. 
Pokud je vzdálenost mezi hodinkami a chytrými telefony větší než 
10 metrů (neměly by být žádné překážky nebo by mohly být) 
zkrátit sílu signálu) budou automaticky 
odpojeno, pokud lze vzdálenost obnovit o 10 metrů méně 
znovu během 5 minut bylo možné spojení obnovit 
automaticky. 
Hodinky i chytrý telefon budou upozorňovat, když 
dojde k odpojení. 
Funkce 
Bluetooth, vyhledávání Bluetooth zařízení, připojení, 
odpojení a další operace. 
Vytáčení Stiskněte toto tlačítko, když jsou hodinky v hlavní nabídce 
rozhraní, chcete-li vstoupit do rozhraní vytáčení, nebo vytočit čísla pomocí „protokolu 
hovorů“ 
Jídelní lístek. 



* Během hovoru neblokujte polohu reproduktoru ani mikrofonu. 
Informace Přečtěte si krátkou zprávu z připojeného smart 
telefon synchronně 
Synchronizace telefonního seznamu v telefonním seznamu. 
Log Protokol hovorů Synchronizace záznamů telefonních hovorů „zmeškaného hovoru“, 
„Vytáčené“, „Přijaté hovory“, „Všechny záznamy“, maximálně 30 záznamů. 
Notification Oznámení Bluetooth Lze zobrazit oznámení push 
aplikace jako QQ, krátké zprávy z připojených inteligentních 
telefon. 
Music Hudba Bluetooth může pomocí smartphonu přehrávat hudbu na vašem chytrém 
telefonu 
Bluetooth. 
Některé chytré telefony budou muset otevřít software hudebního přehrávače 
správně spustit. Stisknutím ovladače do / převrátit nastavíte hlasitost 
hudba, nebo se přímo dotkněte tlačítek „+“, „-“ na obrazovce. 
hodinky se po zastavení vrátí do původního rozhraní 
klávesu nebo obrazovku, není nutné stisknout klávesu exit ručně. 
Dálkové ovládání kamery pomocí fotoaparátu chytrého telefonu Bluetooth do 
fotit. 
* Chytrý telefon by neměl být ve stavu uzamčení obrazovky, 
nebo tato funkce nebude fungovat správně 
Krokoměr 
Krokoměr určený speciálně pro zákazníky pečující o zdraví 
zajistit přesnost počítání kroků, doporučujeme 
uživatel chodí normálně s hlavou a hrudníkem stoupající držení těla. 
V horní části krokoměru se zobrazuje odpočítávání času, vlevo 
kroky počítání, vzdálenosti (metry) se zobrazuje na pravé straně, 
spotřeba kalorií je na dně. Pro spuštění / zastavení 
počítání pomocí tlačítka uprostřed. Vpravo nahoře 
na obrazovce je nastavení, může upravit parametry, resetovat nebo zobrazit 
záznamy. Krokoměr může běžet na pozadí. 
Aby se předešlo falešnému počtu, hodinky nezobrazí čísla 
ihned po provedení počátečních kroků pro každého uživatele, ale to 
po ustáleném počítání chůze se začne zobrazovat počet 
předchozí kroky se již počítají. 
* Krokoměr vymaže záznam kroků najednou 
každý den, pak znovu začněte počítat a hromadit se až příště 
odbavení. Uživatel může také vymazat záznam pomocí tlačítka „reset“ na 
nabídka možností. 
Alarm Alarm proti ztrátě Pokud je připojený chytrý telefon daleko 
z dohledu na určitou vzdálenost. Hodinky budou znít 
poplach. 
Mode Režim úspory energie 
Nastavení nastavení hodin, tónového režimu, hlasitosti, jazyka, 
nastavení displeje, zobrazení stavu baterie a Bluetooth 
nastavení a obnovit tovární nastavení. 



(4) Chytré hodinky Bluetooth lze připojit ke standardnímu datovému kabelu USB. 
Nabíjení baterie pomocí USB portu počítače nebo napájení USB 
banka. 
Poznámka: 
Chcete-li obnovit výchozí nastavení hodinek, zadejte počáteční 
heslo „1122“. 
Prohlášení FCC 
Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma 
podmínky: 1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a 2) toto zařízení musí 
akceptovat 
jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. 
Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální třídu 
B 
zařízení podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly 
přiměřené 
ochrana proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení se generuje 
používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalována a 
používána v souladu s 
pokyny, mohou způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však 
zaručit, že k rušení nedojde zejména při instalaci. Pokud toto zařízení způsobí 
škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, které lze zjistit otočením ovladače 
zařízení vypnuto a zapnuto, je uživatel vyzván, aby se pokusil opravit rušení jedním nebo 
více 
z následujících opatření: 
- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. 
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je přijímač 
připojeno. 
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika. 
Mohly by být provedeny změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou 
odpovědnou za dodržování předpisů 
anulovat oprávnění uživatele k provozování zařízení. 
Toto zařízení je měřeno RF výstupní výkon je menší než prahová hodnota vyloučení SAR 
pro lidskou hlavu a tělo. Test SAR proto není nutný. 
 
 


