
TrendGeek
®
  *  Návod k obsluze 

Smartwatch TG-SW2HR 
 

Tímto výrobcem Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG prohlašuje, že tento 
výrobek , ke kterému se tyto návod k obsluze, splňuje požadavky základními 
norem uvedených ve směrnici Rady RED 2014/53/EU. Prohlášení o shodě 
naleznete zde: www.technaxx.de/ (v liště “Konformitätserklärung” dole). Před 
prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte návod k obsluze. 

 
Číslo servisního telefonu technické podpory: 01805 012643 (14 centů/min z 

pevné linky v Německu a 42 centů/min z mobilních sítí). Email zdarma: 
support@technaxx.de 

 
POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, dobijte jeho baterii každé 2-3 

měsíce! 
 

Uschovejte tento návod k obsluze pro budoucí použití nebo sdílení produktu 

opatrnĕ. Udĕlat to samé s originálními doplňky pro tento produkt. V případĕ 

záruky, obrat’te se na prodejce nebo obchod, kde jste tento výrobek zakoupili.                                

Záruka 2 roky 
 

Užijte si vašeho výrobku * Sdílejte své  zkušenosti a názory na jednom 
z dobře známých internetových portálů. 

 

Vlastnosti  
 Chytré hodinky a fitness náramek  Bluetooth 4.0 pro Push 

oznámení  Bezplatná aplikace FunDo Pro APP: dostupná na 

obchodě Google Play a Apple AppStore  Konektivita s chytrými 

telefony pomocí Bluetooth: Push oznámení, dálkové ovládání 

fotoaparátu, ovládání hudby, telefonování, kontakty a historie hovorů 

 Synchronizace kontaktů, zprávy, zobrazení hovorů  Zmeškané 

hovory, upozornění (SMS, MMS, GMail, WeChat, Whatsapp, QQ, 

Facebook, Twitter atd.)  Ochrana před ztrátou: najděte svůj mobilní 

telefon pomocí hodinek a naopak  Monitorování spánku: 

Nahrávejte svůj spánek a analyzujte jej  Bluetooth hovory        

 Funkce pro sport: Krokoměr, měřič spálených kalorií, tepová 

frekvence, připomínání aktivity a pití  zobrazení času, funkce 

buzení, kalendář, atd. Rozhraní: Micro USB  Volba 3 různých 

nastavení zobrazení 



Technické údaje 

Displej 1,54” TFT displej  

Procesor MTK2502D 

Bluetooth Verze 4.0 

Vysílací frekvence BT 2,4GHz 

Maximální vyzařovaný výkon BT 2,5mW 

Zdroj napájení 
Vestavěná nabíjecí baterie 220mAh 

Lithium-polymerová baterie 3,7V 

Doba nabíjení 
~1–2 hodiny (použijte přiložený Micro 

USB kabel, USB nabíjecí adaptér) 

Aplikace FunDo Pro APP 

Jazyky podporované 

aplikací 

GB, DE, ES, PRT, IT, PL, NL, TR, CZ, FR, 

ARA, RU 

Hmotnost/rozměry 54g / 48,2 x 41,8 x 10,8mm 

Teplota skladování / 

provozní teplota 
-20 °C až 45 °C 

Obsah balení 

Chytré hodinky TrendGeek
® 

TG-SW2HR, 

Micro USB nabíjecí kabel, návod k 

obsluze 

Kompatibilita 
Android 4.3 nebo vyšší & iOS 8.0 nebo 

vyšší 

 

Nabíjení 
Zapojte Micro USB nabíjecí kabel k chytrým hodinkám (1) a druhou 

stranu k síťovému USB adaptéru* (*není součástí balení). 

 

 

 

 

 



Přehled výrobku 

 

 
Před použitím nechte produkt alespoň 2 hodiny 

nabíjet. 
 

1 Port USB Načtení 

2 Tlačítko 

napájení 

Zap / Vyp, Obrazovka Zap / Vyp, Zpět na 

výchozí obrazovku 

 Dotyková 

obrazovka 

Každá funkce (hlavní nabídka) se zobrazuje 

na kapacitní dotykové obrazovce 

 
Spuštění a provoz 
 

Tlačítko napájení / Provoz  
Vaše chytré hodinky zapněte podržením tlačítka ZAP / VYP na dvě 

sekundy. Chytré hodinky se rozsvítí a objeví se obrazovka spuštění. 

INFO: Pokud je zapnuté mobilní zařízení, které bylo naposledy 

připojeno k vašim chytrým hodinkám, a funkce Bluetooth je na obou 

zařízeních zapnutá, chytré hodinky se automaticky připojí k 

mobilnímu zařízení. 

 



 
Tlačítko napájení 
 

 1 krátké stisknutí  zapne/vypne displej 

 

 Držení na 3-4 sekundy  zapne/vypne chytré hodinky  

 

Displej 
 Posunutí doprava nebo doleva otevře nabídku  

 

 Posunutí nahoru nebo dolů další nebo předchozí strana 

nabídky 

 

 Posunutí shora dolů  nastavení funkce zkratky 

   

Připojení Bluetooth a funkce synchronizace 
 

Zapněte Bluetooth na vašich chytrých hodinkách. 
Zapněte vaše chytré hodinky. Několikrát přejeďte přes displej, 

dokud se neobjeví ikona nastavení. Klepněte na ikonu. Nyní 

klepněte na nastavení BT. Zapněte jej a nastavte viditelnost. 

 

Aktivujte Bluetooth na mobilním zařízení 
Nyní připojte mobilní zařízení k vašim chytrým hodinkám. Objeví se 

název „TG-SW2HR“. 

 

Synchronizace dat 
Po instalaci aplikace FunDo Pro APP a úspěšném připojení telefonu 

a chytrých hodinek pomocí Bluetooth můžete provést synchronizaci 

dat mezi chytrými hodinkami a mobilním zařízením (viz kapitola: 

Instalace aplikace). 

 

 

 

 



Nainstalujte aplikaci FunDo Pro APP na váš chytrý 

telefon 
V obchodě Google Play nebo v Apple AppStore vyhledejte aplikaci 

FunDo Pro APP. 

 

Nainstalujte tuto aplikaci      na vaše mobilní zařízení nebo 

naskenujte následující QR kód. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Připojte se pomocí aplikace FunDo Pro APP k chytrým 

hodinkám 
 

Vyčkejte, dokud se chytré hodinky úplně nenabijí. Zapněte Bluetooth 

na svém chytrém telefonu. Poté otevřete aplikaci. Potvrďte všechny 

žádosti, abyste mohli využívat všechny funkce aplikace.  

Klepněte na „Add device“ (Přidat zařízení) pod položkou „More“ 

(Více) a vyhledejte „TG-SW2HR“. Ze seznamu zvolte „TG-SW2HR“ a 

můžete začít. Nyní jsou vaše chytré hodinky připojeno k vašemu 

chytrému telefonu a aplikaci. 

 

Přehled nabídky 
Po zapnutí vašich chytrých hodinek posuňte zleva doprava, abyste 

zobrazili nabídku. Posunutím nahoru nebo dolů proveďte výběr. 

Klepnutím na ikonu otevřete příslušnou funkci. Funkci opustíte tak, 

že posunete zprava doleva nebo stisknete tlačítko napájení. 

 

Telefonní seznam 
Synchronizuje kontakty, abyste je mohli zobrazit na chytrých 

hodinkách. 



Číselník 
Vytočte telefonní číslo pomocí chytrých hodinek.  

 

Historie hovorů 
Po připojení pomocí Bluetooth můžete zkontrolovat historii hovorů. 

Zobrazí všechny záznamy, včetně nepřijatých, přijatých a odchozích 

hovorů. 

 

Zprávy 
Synchronizuje telefonní zprávy. (pouze pro systémy Android) 

 

Oznámení 
U SMS, příchozích zpráv na Skype a jiné aplikace na připojeném 

telefonu zobrazí chytré hodinky oznámení, takže si je můžete 

přečíst. 

 

Bluetooth 
Zapněte / vypněte Bluetooth a zapněte / vypněte funkci viditelnosti. 

Zkontrolujte název a adresu systému Bluetooth. Hledání a připojení 

chytrého telefonu.  

 

Krokoměr 
Sledujte své fyzické aktivity díky krokoměru. Systém počítá vaše 

kroky a vypočítává spotřebu kalorií a uraženou vzdálenost. 

 

Monitorování spánku 
Pokud chcete monitorovat kvalitu vašeho spánku na základě jeho 

doby, vezměte si chytré hodinky na zápěstí vždy, když jdete spát. 

Poznámka: Funkce automatické monitorování spánku funguje 

pouze od 21 do 9 hodin. 

 

Tepová frekvence 
Klepnutím na displej vašich chytrých hodinek začnete měřit svou 

tepovou frekvenci. Pozn.: Pokud chcete zaznamenávat statistiky 

vaší tepové frekvence, je nutné každé měření synchronizovat s 

aplikací FunDo Pro APP na vašem chytrém telefonu. 



Připomenutí sezení 
Můžete nastavit dobu, která vám připomene, že byste měli cvičit 

nebo něco udělat. 

 

Funkce proti ztrátě / vyhledání chytrého telefonu 
Hodinky vyhledají telefon nebo telefon vyhledá hodinky. 

 

BT hudba 
Pomocí Bluetooth sledujte a ovládejte seznam skladem na vašem 

mobilním telefonu. Přehrávejte hudbu z reproduktoru vašeho 

mobilního telefonu nebo do sluchátek připojených k vašemu 

mobilnímu telefonu. 

 

Dálkové ovládání fotoaparátu 
Klepnutím na displej můžete pomocí fotoaparátu telefonu udělat 

fotografii. 

 

Nastavení 
V nastavení chytrých hodinek můžete vynulovat čas, téma, jazyk a 

zobrazení, nebo můžete obnovit tovární nastavení.  

Abyste obnovili tovární nastavení chytrých hodinek, klepněte na 

„Reboot Settings“ (Obnovit nastavení) v nabídce nastavení. 

 

Další funkce chytrých hodinek 
Alarm, kalendář, stopky, kalkulačka, ovládání Siri,  

zobrazení počasí, režim úspory energie, počítadlo, QR kód pro 

stažení aplikace. 

 
Tipy 
 Pokud se chytré hodinky příliš vzdálí, Bluetooth spojení se 
přeruší.  Funkce chytré hledání nelze použít, pokud byla zapnuta 
funkce proti ztrátě nebo dokud nebude spojení Bluetooth obnoveno. 
 Pokud Bluetooth nefunguje 5 nebo více minut, obnovte spojení.  
 Odsouhlaste synchronizaci telefonních kontaktů; v opačném 
případě nebude dostupná synchronizace telefonního seznamu.     
 Při poslechu hudby se zobrazují názvy stop. To neplatí v případě, 
kdy používáte mobilní telefon. 



Bezpečnostní pokyny 
 Přepracovávání nebo upravování produktu snižuje jeho 

bezpečnost.  Veškeré úpravy a opravy na zařízení nebo 

příslušenství musí být prováděny výrobcem nebo osobami výslovně 

pověřenými výrobcem.  Nikdy produkt nerozebírejte vyjma 

případů. Produkt nikdy neopravujte sami!  S produktem zacházejte 

opatrně. Nárazy, údery nebo dokonce pády z malé výšky mohou 

způsobit poškození produktu.  Produkt nevystavujte tekutinám, 

vlhku a extrémnímu teplu.  Produkt nikdy neponořujte do vody 

nebo jiných tekutin.     Technické údaje podléhají změnám bez 

předchozího upozornění.  Baterii nikdy nevystavujte teplotě 

přesahující 60°C ani nevhazujte ji do ohně, hrozí riziko 

výbuchu/požáru!  Baterii nezkratujte.       Baterii mechanicky 

nezatěžujte. Zamezte upuštění, úderu, ohnutí, zkroucení nebo 

rozříznutí baterie.  Pokud se baterie přehřeje, okamžitě ukončete 

proces nabíjení. Baterie, která se během nabíjení přehřívá nebo 

deformuje, je vadná a nesmí být používána.  Nikdy baterii úplně 

nevybíjejte, jelikož tak dochází ke snížení její životnosti.  Je 

důležité sledovat správnou polaritu baterie. Nesprávně vložena 

baterie může způsobit poškození produktu a představuje riziko 

požáru.  Pokud je nutné baterii uskladnit, doporučuje se tak 

provést při 30% úrovni nabití. Uchovávejte mimo dosah přímého 

slunečního světla. Ideální skladovací teplota: 10–20°C.  Udržujte 

produkt mimo dosah malých dětí. 
 
 

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové 
materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly 
oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního 
prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. 
Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního 
odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje 
a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním 
a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte 
hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní 
čističe. Zařízení po vyčištění otřete. Distributor: 
Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 
105, 60388 Frankfurt a.M., Německo 

 
 


