
Předmluva 

Vítejte v návodu na používání našich chytrých hodinek R2,  jedná se o stylové hodinky, které 

vám mohou pomoci dosáhnout  vašich sportovních cílů.  

Balíček obsahuje: R2 chytré hodinky, Uživatelská příručka, Nabíjecí kabel  

Počáteční nastavení 

 Nejprve stáhněte a nainstalujte aplikaci SMART TIME, abyste se ujistili, že hodinky mohou 

synchronizovat data s aplikací. Aplikace je místem, kde můžete nastavit cíle, analyzovat 

historická data, trendy a mnohem víc.  Nastavení chytrých hodinek pomocí aplikace R2 

podporuje výše uvedený systém: IOS 8.0 a Android 4.4 a vyšší, podporuje také všechna 

Bluetooth 3.0 a 4.0 (více než 150 druhů mobilních zařízení) 

1. Zapněte současně hodinky i mobilní zařízení Bluetooth. 

 2. Najděte aplikaci „SMART-TIME“ v obchodech podle zařízení: 

 Apple® App Store (iPhone®) pro zařízení iOS.  

Pro Android lze stáhnout a nainstalovat jako hlavní aplikace jako Appbao, Pea Pod, Baidou 

Mobile Assistant.  Nebo naskenujte níže uvedený QR-CODE a stáhněte si aplikaci „SMART-TIM“  

App App Store: SMART-TIME, Google Play: SMART-TIME. 

3.Po instalaci aplikace spusťte a přihlaste se podle pokynů.  

4.Vyberte Bluetooth "R2" s nejsilnějším signálem ze seznamu. Poté, co hodinky zobrazí párovací 

rozhraní, potvrďte párování. Poté, co uvidíte ikonu Bluetooth v levé horní části hodinek, je 

modrá 

5. I0S uživatelé musí otevřít nastavení - Bluetooth, najít R2, pak kliknout na připojení nebo 

otevřít nabídku >> Bluetooth >> Hledat nové zařízení >> Ze seznamu zařízení Bluetooth najděte 

a klikněte na jméno Bluetooth vašeho jména (  telefon musí otevřít nastavení - rozhraní 

Bluetooth  

6. Když telefon obdrží výzvu k žádosti o spárování Bluetooth, klikněte na PAIR. Barva ikony 

Bluetooth v levém horním rohu hodinek se změní na oranžovou, v tomto okamžiku mají hodinky 

a telefon úspěšné připojení. (Měli byste používat zařízení se systémem Android 4.4 nebo IOS 

8.0 a novějším, funkce, které podporují mezi zařízením Android a IOS, se liší. Hodinky lze 

pokaždé spárovat pouze s jedním mobilním telefonem. Pokud chcete spárovat s jiným mobilním 

telefonem, zrušíte současné párování.) 

Výměna chytrých hodinek 



R2 obsahuje dvě samostatné části (tělo a popruhy hodinek) a různé popruhy si můžete zakoupit 

samostatně a kdykoli je změnit.  

Pokyny k nabíjení 

K nabíjení otočte hodinky, vyrovnejte a připojte nabíjecí kolíky k magnetickým zlatým špičkám. 

Po asi 10 sekundách se na obrazovce hodinek zobrazí ikona nabíjení. 

Plné nabití může trvat přibližně 2 hodiny.  Pokud jsou hodinky plně nabité, uvidíte ikonu baterie 

nabitou.  Před nabíjením otřete nabíjecí port , abyste zabránili korozi kovových kontaktů nebo 

jiným rizikům.  

Funkce 

1.Vykonávání telefonních hovorů 

 Po úspěšném spárování hodinek a mobilu lze kontakt mobilu synchronizovat s hodinkami. 

Uživatel může přímo na hodinkách vytáčet, přijímat nebo odmítat hovory. 

Přepínání mezi telefonními hovory 

Pokud provádíte nebo přijímáte telefonní hovory pomocí hodinek, ve výchozím nastavení jsou 

hovory prováděny na hodinkách.  Pokud s telefonem telefonujete nebo přijímáte telefonní 

hovory, uskutečňují se ve výchozím nastavení v telefonu.  

Chcete-li během telefonních hovorů přepínat mezi hodinkami a telefonem, proveďte následující 

operace:  

Na vytáčecí obrazovce telefonu se dotkněte Bluetooth pro použití hodinek pro hovor, nebo 

zvolte Reproduktor nebo sluchátka s mikrofonem pro použití telefonu pro hovor.  

2. Rychlý vstup  

Skluz dolů z ciferníku, poté vstoupíte na stránku rychlého přepnutí (Uživatel může nastavit 

BT3.0, Vibrace, nastavení, manuální styl, jazyk, jas, gesto, téma, budík, čas, letový režim, nízký 

stav baterie atd.)  .) kalendář-počasí. Skluzem nahoru z domovské stránky, vstoupíte do 

sportovního záznamu-srdeční frekvence.  

3. Režim sport:  

Skluz doleva na rozhraní hodinek, můžete rychle vstoupit do sportovního režimu nebo kliknout 

na rozhraní vytáčení-nabídka-sportovní režim. SMA-R2 podporuje multi-sportovní režim, který 

zahrnuje vnitřní běh, venkovní běh, jízdu na kole, rychlou chůzi, lezení a další sportovní režimy.  

4. Tlak krve: Po správném nošení našich hodinek klikněte na nabídku krevního tlaku, můžete 

měřit krevní tlak ručně  



5. Trénování dýchání: Po souhrnném nošení našich hodinek klikněte na menu - dýchací trénink.  

6.Pedometer: Sportovní údaje zaznamenané hodinkami, včetně kroků, vzdálenosti a kalorií, 

které lze zobrazit na hodinkách nebo v APP.  Vyklouznutí na rozhraní vytáčení může rychle 

vstoupit do režimu krokování.  

7. Srdeční frekvence: Používejte hodinky správným způsobem, můžete měřit srdeční frekvenci. 

Otevřete srdeční frekvenci na hodinkách, můžete ji měřit ručně. Nastavte dobu a interval 

sledování srdeční frekvence v aplikaci.  

8. Monitorování spánku: Hodinky budou sledovat váš spánek. Po synchronizaci údajů o spánku 

do aplikace můžete zkontrolovat podrobnosti o spánku v aplikaci.  

9.Vzdálené ovládání: Tato funkce může dálkově ovládat mobilní fotoaparát pro fotografování. 

Klikněte na zařízení v aplikaci a vyberte inteligentní kameru pro otevírání fotografií.  

10. Hudební přehrávač: Tato funkce umožňuje přehrávat hudbu z mobilních telefonů, také 

přepínat písně a upravovat hlasitost hodinek.  

11.Sedentární připomenutí: Dlouhé sezení není dobré pro zdraví.  Můžete nastavit čas na 

hodinkách nebo v aplikaci, které vám připomenou pohyb.  

12.Alarm: Můžete nastavit budík na hodinkách nebo aplikaci, maximální počet budíků je osm.  

13.Najděte svůj mobil a hodinky: 

Po připojení k mobilu klikněte na "Najít mobil", uslyšíte hlas z mobilu;  Klikněte na "Najděte 

zařízení", uslyšíte hlas z hodinek.  

14. Funkce gest:  

1. Ztlumení alarmu  

2. Gesto probuzení  

3. Přepnutí hlavní nabídky  

4. Potřesením přijměte hovor 

15. Pomocný nástroj: 

1. Časovač 

2. Stopky 

3: Kalkulačka 

16. Vyměnitelný vzhled rozhraní hodinek a vytáčení:  



Stiskněte chvíli číselník, posunutím doleva a doprava zobrazíte různé styly číselníků, kliknutím na 

OK jej nahraďte. Otevřete motiv nabídky, vyberte své oblíbené téma, klepněte na tlačítko Ok  

17. Jděte na domovskou stránku do nabídky - oznámení, můžete dostávat oznámení z mobilního 

telefonu, stejně jako nastavit upozornění připomenutí v aplikaci  

Specifikace 

Délka náramku: 260mm  

Šířka náramku: 22mm  

Hmotnost: 56g (silikonový pásek)  

Baterie: 300mAh Poly-Li 

Bluetooth: Bluetooth 3.0 a 4.0 

Vodotěsnost: IP67 (Aby se zabránilo vniknutí stříkající vody, nesmí se namáčet ve vodě a 

nepodporuje sprchování a plavání.)  

Odstraňování poruch 

Ztráta signálu srdeční frekvence 

Inteligentní hodinky R2 neustále věnují pozornost údajům o srdeční frekvenci během cvičení a 

každodenního života.  V některých případech hodinky nemusí dostat vhodný signál srdeční 

frekvence. V této chvíli se chybějící údaje o srdeční frekvenci objeví na tečkované čáře.  Pokud 

nemůžete získat signál srdeční frekvence, nejprve byste se měli měli ujistit, že hodinky 

používáte správně, upravte je tak, aby nebyly příliš vysoko nebo příliš nízko, ani příliš těsné 

nebo příliš volné na zápěstí.  Po úpravě zapněte monitorování srdečního rytmu v reálném čase, 

abyste získali data. Pokud stále neexistují žádná data srdečního rytmu, zkontrolujte, zda je 

funkce SMR TIME zapnutá v aplikaci SMART TIME.  

Další problémy 

 Pokud váš mobil nemůže hodinky spárovat, klikněte na Nastavení  - Bluetooth ve vašem mobilu 

a zkontrolujte, zda je zde signál R2. Pokud ano, to znamená, že není problém se signálem 

Bluetooth. Zkontrolujte, zda hodinky nejsou spárovány s jinými telefony, pokud ano, prosím 

uvolněte jej. Uživatelé zařízení OS by měli kliknout na Nastavení Bluetooth  ignorujte toto 

zařízení a poté jej spárujte.  

Doložka o výjimce  

1. Výstup údajů o srdeční frekvenci a krevním tlaku podle R2 není zamýšlen jako lékařský nebo 

diagnostický základ.  



2. Samodiagnostika a samoléčení jsou nebezpečné.  Pouze kvalifikovaní lékaři mohou 

diagnostikovat a léčit vysoký krevní tlak nebo jiná srdeční onemocnění.  Chcete-li získat více 

odborných diagnostických stanovisek, kontaktujte svého lékaře. 

3. Údaje a informace o srdeční frekvenci a krevním tlaku poskytované R2 nemusí být zcela 

přesné a mohou překročit toleranci podle specifikace uvedené v dokumentu z důvodu 

odlišných faktorů, jako je rušení signálu z vnějších zdrojů, nesprávná poloha nošení a  změny 

povětrnostních podmínek nebo tělesného stavu uživatele.  

4. NEPOUŽÍVEJTE žádné léčebné nebo terapeutické plány na základě výsledků R2.  Před 

zahájením jakékoli léčby nebo léčby se prosím řiďte pokyny lékaře. 

Záruční doložka  

Naše společnost vždy sleduje servisní koncept „vytváření hodnoty pro zákazníky“ Nabízíme 

inteligentní záruční dobu na R2 chytré hodinky.  Pokud dojde během normálního používání k 

poškození nebo poruše, bude zákazníkovi po potvrzení od našeho technika poskytnut záruční 

servis zdarma. Záruka se nevztahuje na následující podmínky:  

A. Úraz nebo poškození člověkem  

B. Zkoušení, opravy nebo demontáž bez povolení  

C. Znečištění způsobené lidmi  

D. Poškození způsobené připojením na zařízení, které není kompatibilní  

E. Přirozené stárnutí produktu  

F. Poškození způsobené vyšší mocí 


