
 
Návod Smart Watch Z60 

 
 
Upozornění před použitím: 

 
Standardy udržování náramku: ukazováček může být 
standardně vložen pod náramek hodinek; 

 
První spárování přístrojů se může obejít bez použití Bluetooth za pomocí 

NFC, která 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  



Spínač: zapnutí / vypnutí, probuzení, vyhasnutí, 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. 

 

Používání obrazovky hodinek 
 
 
Během používání hodinek stiskněte tlačítko zapnutí pro zobrazení 
displeje hodin. Poté klikněte na střed obrazovky a vyberte typ hodin. 
Metody nastavení: 
 
Metoda 1: zapnutí, zapněte displej hodin, klikněte na střed 
obrazovky pro změnu typu hodin; můžete si vybrat z 3 typů 
 
Metoda 2: zapnutí, přejděte do menu: nastavení - nastavení 
telefonu – úsporný režim - zapněte výběr typu. 

 

Metody nastavení tématu: 
 
Vstupte do menu inteligentních hodinek: Téma - Nastavení 
motivu - vyberte téma.  
Rychlý servis  
1.5 Stáhněte synchronizační software 
 
Metoda 1: pro vstup do menu hodinek - zadejte adresář QR kódu. Při použití 

softwaru skenujícího kódy QR na telefonu, naskenovat QR kód umístěný na 

hodinkách. 
 
 
Metoda 2: Použitím mobilního telefonu naskenovat QR 
kód ke stažení (synchronizační software Bluetooth)  



Metoda 3: Pomocí prohlížeče zadejte adresu URL pro stažení 
 
Po stažení je třeba nainstalovat aplikaci BTNotifivation v Google Play. 

Tento program slouží pouze k synchronizaci hodinek s telefonem s 

operačním systémem Android. Tím se nezmění Váš síťový provoz. 
 
Jestliže byl software stáhnut z jiného zdroje, 
zkontrolujte jeho verzi pro zajištění řádného 
fungování. 
 
Pokud byla aktualizována verze softwaru, měli byste 
dokončit aktualizaci softwaru. 1.6 Instalace a použití 
aplikace synchronizace: 
 
Na smartphone nainstalujte software obvyklým 
způsobem. Po instalaci, bude software uložen v 
paměti telefonu a lze jej použít. 
 
Způsob použití aplikace Android: (software instalován) (smartphone) 

Jděte do menu nastavení - sekundární nastavení  
- oznámení Bluetooth (služba), stiskněte Enter – zapnout službu 

(Na začátku užívání se objeví varování. Stiskněte tlačítko "OK".). 

Tento software bude běžet na pozadí. Funkce synchronizace může 

pracovat následovně:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klikněte na oznámení Bluetooth, zvolte "služba upozornění" v "oznámení", 

vyberte aplikaci nebo systém podle osobních preferencí: funkce telefonu, 

obsahující zprávy a telefon, vyhledávání hodinek. 
 
Poznámka: Při použití back-end, nebo uzavřeného 
softwaru aplikace back-end, nevypínejte nyní služby 
upozornění Bluetooth. 
 
Vypnutí bude mít vliv na synchronizaci 

hodinek s telefonem. 1.7 Funkce  
synchronizace a bluetooth připojení 1.7.1 Z 
telefonu pro připojení hodinek  



Vejděte do nastavení telefonu - k tomu, abyste zapnuli funkci bluetooth 

– vyhledávání zařízení; po nalezení GT08 klikněte na spáruj a vyberte 

„ANO“ na hodinkách. Spárování je dokončeno. Když se zobrazí 

oznámení o telefonním seznamu, stiskněte "OK". Je doporučeno zvolit 

"více nepřipomínat" – usnadňuje to budoucí párování - telefonní seznam 

se automaticky synchronizuje, bez předchozího upozornění. 
 

Poznámka: Po instalaci synchronizačního softwaru, musíte také zapnout 

synchronizační software vašeho mobilního telefonu v nabídce 

doplňkových funkcí. Po 2-5 sekundách od zapnutí terminál mobilního 

telefonu ukáže, že funkce aplikace Bluetooth je zapnutá. Ve stejné době, 

hodinky se zeptají na automatickou synchronizaci času s vaším telefonem. 

To znamená funkce synchronizace je zapnutá. Když telefon přijme novou 

zprávu, hodiny jsou již synchronizovány. 

 

1.7.2 Synchronizace hodinek s telefonem 
 
Na číselníku hodinek, zvolte funkci Bluetooth - použijte Bluetooth zařízení 

– vyhledat chytrý telefon (např. Samsung 8500) - klikněte na tlačítko 

připojit, v souladu s pokyny popsanými v 3.3d 
 
Poznámka: Ve stejnou dobu, měli byste spustit bluetooth 
na telefonu a možnost vyhledáváni telefonu jiným 
zařízením.  
1.8 Popis funkcí menu 
 
Zprávy - Synchronizace zpráv z  
telefonu nebo hodinek  
Bluetooth - nastavení  
Bluetooth, zapnout a vypnout  
1.8.1 Výpis volání 
 
Po připojení přes Bluetooth, můžete zobrazit 

záznam telefonních hovorů. Volba Bluetooth 
 
Tato funkce slouží ke spárování hodinek s  
telefonem; Vzdálené oznámení Synchronizace 

zpráv z mobilního telefonu, např. QQ, WeChat, 

zprávy, čas, Twitter, Facebook, atd  
..; Fotografování na dálku  
Ovládání fotoaparátu na telefonu za pomocí hodinek. 
To vyžaduje pokročilé nastavení na vašem telefonu.  
Ochrana proti ztrátě 



Hodinky vyhledávají mobilní telefon nebo mobilní telefon hledá 
hodinky. Dva druhy ochrany proti ztrátě  
Nastavení 
 
Poznámka: V nastavení telefonu, můžete nastavit 
typ hodinek, téma; nastavení zabezpečení, 
standardní kód zajištění je 1122. 

 

Krokoměr 
 
V nastavení krokoměru posunutím doleva se zobrazí počet 
kroků, spálené kalorie, rychlost, vzdálenost a také další 
informace; 
 
V průběhu pohybu pro návrat do hlavního menu bez zastavení 

krokoměru, stiskněte tlačítko zapínání, aby krokoměr přešel do akcí 

v pozadí. Údaje o synchronizaci pohybu, viz možnosti  
pohybu.  
Monitorování spánku 
 
Zkoumá čas spánku, která indikuje jeho 

kvalitu. Oznámení o sezení 
 
Můžete nastavit čas, připomíná doporučené cvičení. Můžete 
stanovit čas oznámení např. jednou za hodinu.  
Kód QR  
Skenování kódu QR, umožňuje stáhnutí software. 
 
Pokud nemáte novou verzi softwaru, prosíme, obraťte se na naši 

společnost, poskytneme Vám nové adresy pro stažení softwaru. 

Nepoužívejte WeChat, QQ nebo jiné programy pro skenování.  
Chytré vyhledávání  
Vyhledávání informací na hodinkách  
1.8.2 Hodiny  
1.8.3 Kalendář  
1.8.4 Kalkulačka  
1.8.5 Profily  
1.8.6 Správa souborů  
1.8.7 Hudební přehrávač 
 
Je možné přehrávat hudbu ve vašem telefonu i na hodinkách, když 
je propojíte přes Bluetooth;  
1.8.8 Téma, podle nastavení témat  
1.8.9 Fotoaparát 



1.8.10 Zařízení pro video záznam  
1.8.11 Fotografování  
1.8.12 Video přehrávač  
1.8.13 Nahrávání  
4. Poznámky k uživatelům  
4.1 Před použitím plně nabijte zařízení. Doba nabíjeníí je 1 - 2 
hodiny. 
 
4.2 Kabel nabíječky: Můžete použít kabel od Vašeho chytrého telefonu se 

systémem Android nebo původní nabíječku nebo použít standardní 
konfigurační příslušenství; 
 
4.3 Bluetooth se odpojí, když je překročena vzdálenost při ustanovené 

ochranné funkci ztráty. Pokud Bluetooth nezůstane následně připojen, 

nebude možné používat funkci vyhledávání; 
 
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, ujistěte se, 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, a některé nemají tuto funkci. To je 

normální jev; Funkce stabilizace dat v pohybu Stáhněte si software 

pro 
stabilizaci dat v pohybu 
(Software Dynamic 
movement APK) 
 
Způsob první: Naskenování kódu QR pro stažení software ke 
stabilizaci údajů v pohybu;  
 
 
 
 
 

 

The Dynamic movement APK 
 
 



Připojte hodinky k mobilnímu telefonu přes 
Bluetooth a zapojte synchronizační software, jak 
je uvedeno výše.  
5.2.3 Poté stiskněte tlačítko "reset". Hodinky mohou ukládat velké 
množství dat. 
 
5.2.4 V mobilním telefonu náleží používat software pro dynamicky 

synchronizovaná data, aby se uchovala a zpřístupnila data v back-endu. 

Back-end zaregistruje pohyb i data.  
5.2.5 Podívejte se prosím na popis funkce a provoz, jakož i další 
softwarové funkce na našem webu 
 
5.2.6 Naše dynamické 
služby: www.fundo.ccS 
NFC Aplikace  
5.3 Hodinky s funkcí NFC (Near Filed Communication);  
Heslo pro spárování přes Bluetooth je předinstalované na hodinkách. 5.2.4 

V mobilním telefonu náleží používat software pro dynamicky 

synchronizovaná data, aby se uchovala a zpřístupnila data v back-endu. 

Back-end zaregistruje pohyb i data. 
 
5.2.5 Podívejte se prosím na popis funkce a provoz, jakož i další 
softwarové funkce na našem webu 
 
5.2.6 Naše dynamické služby: 
http://www.fundo.cc/main.php NFC 
Aplikace  
5.3 Hodinky s funkcí NFC (Near Filed Communication);  
Heslo pro spárování přes Bluetooth je předinstalované na hodinkách. 
 
5.4 Chcete-li spárovat hodinky s mobilním telefonem přes 

Bluetooth. Zapněte Bluetooth v telefonu, umístěte anténu NFC 

hodinek blízko antény NFC telefonu (pozice telefonu může být 

různá, můžete ji vyhledávat volným přesouváním po zadním krytu 

telefonu), telefon vás automaticky vyzve ke spárování přes 

Bluetooth; Spárování probíhá jako obvykle. Při spárování hodinek s 

mobilním telefonem, je nutné znovu připojit nebo odpojit zařízení. 

Pro připojení budete potřebovat jen dvě antény NFC na krátkou 

vzdálenost.  
5.5 Zadejte text do modelu NFC hodinek: 
 
5.5.1 Můžete si stáhnout software pro zápis NFC na telefon – na trhu je 
k dispozici hodně typů softwaru. Doporučujeme TagWriter. 
 
Tento program lze snadno stáhnout a nainstalovat:  



5.5.2 Pokyny pro software pro psaní (např. TagWriter):  
1) Otevřete program, jak je uvedeno na obrázku 1 (obrázek 1) 
 
Náhled se používá ke čtení dat pro modul NFC. Přečtěte uložená data. 
Tvoření a psaní je používáno k vytváření dokumentů. 
 
2) Po kliknutí na "vytvoř", můžete zadávat text a přejít na další rozhraní 
(obrázek 2, 3). Zadejte adresu Bluetooth a heslo, klikněte na "nový" jako na 
obrázku 3, pak vyberte Bluetooth jako na obrázku 4, nebo vyhledat 
připojené hodinky přes Bluetooth (např. M2). 
 
 
4) Klepněte na název zařízení M2 a pak přejděte na další rozhraní (obrázek 

5). Klepnutím na tlačítko "další" pro pokračování k dalšímu kroku (obrázek 

6), zvolte možnost "piš hodně NFC, stiskněte tlačítko "další ", jak je 

uvedeno na obrázku 7. Umístěte anténu mobilního telefonu v blízkosti 

antény NFC hodinek a počkejte 2 sekundy. Hodinky a telefon ve stejný čas 

ukážou znamení akceptace. Správné zapojení je znázorněno na obrázku 8.  
 
5) Použitím výše uvedených metod (s výjimkou bodu 3), můžete zadat 
další údaje, jako například zprávy nebo kontakty. 

Řešení společných problémů 
 
Pokud dojde k potížím při používání hodinek, přečtěte si prosím níže 

uvedené pokyny. Pokud problém není vyřešen, obraťte se na svého 

prodejce nebo technický personál.  
5.6 Přístroj se nezapne 
 
Tlačítko zapnutí je stisknuto příliš krátkou dobu. Musíte stisknout tlačítko 
nejméně po dobu 3 sekund. Možná je na vině vybitá baterie, nabijte 
zařízení. 
 
5.7 Přístroj se automaticky vypne Příliš 

slabá baterie, nabijte zařízení.  
5.8 Doba užívání je velmi krátká  
Baterie není zcela nabitá. Ujistěte se, že nabití baterie trvá minimálně 2 

hodiny. Při používání SIM karty je signál velmi slabý, přesuňte se blíže k 

telefonu, abyste zesílili signál.  
5.9 Nabíjení nepracuje správně 
 
Zkontrolujte, zda je baterie připravena pro použití. Po 
několika letech životnost baterie může být snížena.  
Zkontrolujte, zda nabíječka pracuje správně, zkuste nabíjení s jinou 
nabíječkou. 



 
 
Zkontrolujte, zda je nabíječka správně připojena k portu USB a 

zkuste to znovu. 5.10 Název kontaktu se nezobrazuje při příchozím 

hovoru. Při připojení přes bluetooth není načten telefonní seznam; 
 
Proveďte opětovné připojení, ne synchronizovat kontakty, pak 
znovu a spárovat. 5.11 Hlasová kvalita je špatná 
 
Hodinky a telefon jsou příliš daleko od sebe, přesuňte se blíže k 

telefonu; Nebo signál Bluetooth je slabý. Signál mobilního 

telefonu je slabý, změňte místo, abyste přijmuli hovor. 
 
5.12 Údaje o pohybu nejsou synchronizovány, protože se 
nezálohovalo do back-endu, údaje o pohybu nelze uložit. Musíte 
se registrovat a přihlásit 


