
SmartWatch V6 
Uživatelský manuál

Uschovejte si tento uživatelský manuál pro pozdější potřebu. Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry výrobku bez 

informování uživatele. Tyto změny se mohou týkat způsobů ovládání, aktualizace aplikace v mobilním telefonu jazyka a 

designových prvků. Tyto změny nemají nikdy vliv na kvalitu výrobku, naopak se jedná o změny, které výrobek vylepší, 

případně jej nahradí.

Obsah balení: SmartWatch V6, nabíjecí kabel s micro USB konektorem (adaptér do zásuvky není součástí, můžete 
využít jakýkoliv s min. proudem 1A), náhradní baterie (dle dodávky)

Představení výrobku

Nabíjení

Dříve než náramek použijete, jej doporučujeme nabíjet delší dobu, než je běžná doba nabíjení. Běžná doba nabíjení je 1  - 2 

hodiny, takže by první nabití mělo trvat 3 - 5 hodin. Vzhledem k tomu, že se jedná o Li-Polymerovou baterii, nesmí dojít k 

jejímu úplnému vybití (to znamená, pokud necháte baterii někde ležet déle než 5 měsíců bez jediného nabití, baterie se tím 

nevratně poškodí).

Součástí balení je USB kabel, ten můžete zapojit do počítače (počítejte s delší dobou nabíjení) nebo nejlépe pomocí USB 

adaptéru (není součástí balení. Můžete použít tentýž, který používáte k mobilnímu telefonu, tabletu). Již před samotným 

nabíjením můžete nejprve do hodinek vložit micro SIM kartu a paměťovou micro SD kartu. 

BEZ SIM KARTY NEJSOU NĚKTERÉ FUNKCE HODINEK DOSTUPNÉ.



Na úvodní obrazovce můžete tažením prstu na displeji směrem doleva přepínat mezi 
obrazovkami Menu hodinek.

Ovládání
Hodinky zapnete podržením tlačítka ZAP/VYP po dobu cca. 3 sekundy, dokud se na obrazovce 

neobjeví nápis "Welcome". Pokud nebudou hodinky v češtině, nastavte dle instrukcí:

Podnabídka:

Pro rozsvícení displeje stiskněte krátce tlačítko ZAP/VYP a z obrazovky ciferníku se přesunete do nabídky menu 
tahem prstu směrem vlevo. V nabídce se pohybujete tažením prstu směrem nahoru. Při rozsvícení displeje 
můžete změnit vzhled ciferníku stačí poklemem na obrazovku měnit styly.

Přepínejte obrazovky dokud se nezobrazí tato a dotykem zvolte "Settings"

Vyberte "Phone 
settings"

Tažením prstu směrem
 dolu najeďte na "Language"

Tažením prstu směrem
 dolu najeďte na "Čeština"

Vyberte Češtinu a dejte 
OK.

Párování s mobilním telefonem a aplikace:
Nejprve zapněte v hodinkách funkci Bluetooth, která je továrně vypnuta a také aktivujte "Viditelnost hodinek". 

V menu vyberte "Bluetooth"



Vyhledejte zařízení pod názvem "V8" a připojte se k němu.

V mobilním telefonu otevřete aplikace "Obchod Play" a vyhledejte aplikaci "BTSmartwatch"

Před instalací se Vás aplikace zeptá k povolení přístupu ke kontaktům, 
médiím atd. dejte povolit a otevřete aplikaci. V úvodní obrazovce klikněte 
na "Bluetooth pairing" a otevře se Vám nastavení mobilního telefonu, 
konkrétně položka "Bluetooth připojení"

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