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1. Veiligheidsadviezen 

 

 De informatie in dit document kan niet worden gewijzigd of 

uitgebreid in overeenstemming met enig andere mededeling. 

 De horloge moet ongeveer 2 uur laden voor gebruik.  

 

Beveiligingscode  
 

 De oorspronkelijke code is 1122. Deze code kan uw horloge 

beschermen tegen het gebruik door anderen. 

 Wijzig de originele code om uw persoonlijke gegevens te 

beveiligen. 



 

 

 

2. Productdetails: 
   2.1 Productdetails 

         
Power Knop :  
 

Power on/off；scheerm aan-/scheerm uit；terug naar hoofdmenu 
   
USB Poort : laden / data； 

Touch Screen :  

Elke functie (hoofdmenu) verschijnt op het capacitieve touchscreen. 

 
    2.2 Product korte introductie      
 

U kunt de volgende pagina bereiken door te glijden over het scherm 

naar links, en U kunt terug keren naar de laatste pagina, als U op het 

scherm naar rechts schuift. Naar de notebook komt U als U van 

boven naar beneden schuift, en terug keren naar het hoofdmenu kan 



 

 

als U naar boven schuift. Er komt een foutmelding als de glijdende 

afstand te kort is. 
 
2.3 Horloge display  
       

       

Instellingsmethode: 

Methode 1 : Power on, als zich de telefoon in de horloge-modus bevindt, 

klikt U op de middelste display en maakt U een andere interface, indien 

gewenst. 

Method 2 : Power on, hoofdmenu: Instellingen—telefoon-instellingen 

standby menu display—unlock selectie, U kunt de horloge modus selecteren 

wanneer U wilt.  

 2.4 Product thema-instellingen 



 

 

        

     

bloemen            kleurrijk              klassiek  

  Instellingsmethode: 

  Hoofdmenu:  Thema-instellingen, kies een thema, indien gewenst.  

Product:  

3.1 Download de Sync-software  

Scan de QR-code en download de app, die overeenkomt met uw 

android-telefoon. Deze app kan alleen gebruikt woorden voor de 



 

 

synchronisatie tussen horloge en telefoon, en zal niet de GPRS van uw 

telefoon gebruiken. 

Als U de juiste software al hebt gedownload, controleer uw versie en gebruik 

de meest recente, gerelateerde software, om ervoor te zorgen dat alle 

functies normaal bruikbaar zijn. Actualiseer uw software als er een nieuwe 

versie is. 

3.2 Installeer en gebruik van de sync software 

Android application installation: 

Installeer de android-applicatie op uw smartphone. U kunt deze in het 

geheugen van uw telefoon opslaan of installeren via de synchronisatie 

wizard. 

Android application gebruik (al geïnstalleerd): 

(Smartphone) instellingen  – toegankelijkheid – voer de 

Bluetooth-aanmelding in (service), activeer deze service (kies "veilig" als er 

een waarschuwingsbericht wordt weergegeven), de applicatie draait 



 

 

automatisch op de achtergrond en de synchronisatie functie wordt als volgt 

ingeschakeld: 

  

Klik op de Bluetooth-meldingen en selecteert de melding service, selecteert 

uw persoonlijke gebruiker of de gebruik van de Notify applicatie. 

Telefoon service omvat SMS, inkomende oproepen en zoeken van de 

horloge. 

Opmerking: 

Gelieve de Bluetooth-melding service niet af te sluiten,  als u de 

software op de achtergrond of meer gedetailleerde 

achtergrondinformatie prog ramma’s wenst te verwijderen. Het 

beïnvloedt de sync-functie tussen horloge en telefoon w anneer 

u deze afsluit. 



 

 

3.3 Bluetooth-verbinding en sync functie 

3.3.1 Van telefoon naar de horloge  

Telefoon-instellingen - schakel de Bluetooth-search naar apparaten in, 

klik op Pair Devices, als u GV08 hebt gevonden, en selecteer "Ja" in uw 

mobiele telefoon, om verbinding te maken. 

Selecteer "zeker" als er een telefoonboek applicatie is, nu kun u beter 

"not remind again" kiezen, dit is gemakkelijker als u de volgende keer een 

verbinding wenst te maken (zonder nieuwe herinnering). 

Communicatie: De synchronisatie software kan in de Sync app al 

geïnstalleerd zijn en toegang hebben, de mobiele telefoon geeft dan na 2-5 

minuten aan, dat Bluetooth is aangesloten; de horloge geeft informatie over 

het synchroniseren met de telefoon, als de synchronisatie is aangeschakelt. 

      3.3.2  Van horloge naar de telefoon 

BT Dialer op GV08—Search New Device—vind uw Smart Watch (zoals 

bij s9500) – verbonden. Volgend zoals bij punt 3.3.1 

 



 

 

3.4 Basisfuncties 

3.4.1 Mededeling 

     Sync telefoon of horloge mededeling 
 
3.4.2 Bluetooth  

  Instellen van de Bluetooth-status, ON / OFF. 

3.4.3 Toegang tot gegevens 

U kunt uw telefoon gegevens na de verbinding met Bluetooth checken. 

Alle opgenomen gesprekken worden gepresenteerd, inclusief gemiste 

oproepen, gekozen nummers en ontvangen oproepen; U kunt de datum, 

de tijd en het telefoonnummer van een mislukte oproep door het 

selecteren checken, en vervolgens het nummer terug bellen. 

    3.4.4 BT Dialer 

Aan de SmartWatch aangesloten apparaten 



 

 

3.4.5 Meldingen 

Als SMS, inkomende berichten over de QQ en andere apps op deze 

telefoon binnen komen of aangesloten zijn, zul uw SmartWatch U 

herinneren om deze te lezen. 

3.4.6 Camera 

Gebruik de camera van de telefoon om foto's te maken, bij de horloge is 

het noodzakelijk om de camera of de telefoon voorien aan te zetten.  

3.4.7 Anti lost 

Horloge zoekt telefoon of telefoon zoekt horloge. 

3.4.8 Instellingen   

Opmerking: Stel de horloge en het thema in via de telefoon-instellingen. 

In de beveiligingsinstellingen is de beveiligingscod e 1122. 

 
3.4.9 Pedometer 
 

Het kan gebruikt worden als hulpmiddel om onvoldoende of overmatige 

beweging te voorkomen door het meten van de verbrandingswaarde of 

van de calorieverbruik, zoals aantal stappen, afstand, snelheid, tijd, enz. 



 

 

 

Als u naar het hoofdmenu wilt terugkeren, maar u wenst de 

stappenteller tijdens de beweging aan te hebben, druk op de power 

knop. 

 
3.4.10 Sleep-monitor 
 
Toon uw slaapkwaliteit, gebaseerd op de tijd van het slapen. 
 
 3.4.11 Herinnering aan het zitten 
 

U kunt een tijd instellen, die u eraan herinnert, wanneer u soms een 

paar oefeningen kunt doen, wij raden u aan om een uur in te stellen. 

 
3.4.12 Quick Response 
 

Kan de Sync-software dowloaden, indien ze als Quick Response werd 

gescand. Wanneer er een nieuwe versie moet worden bijgewerkt, neem 

dan contact op met de service, ons bedrijf zal een nieuwe link voor de 

download ter beschikking stellen. 

3.4.13 Smart Search 
 
Informatie over de horloge 
. 
3.4.14 Alarm  



 

 

 
3.4.15 Calendar 
 
3.4.16 Calculator 
 
3.4.17 Profile 
 
3.4.18 File Manager 
 
3.4.19 Audio Player 
 
Kan muziek afspelen na het aansluiten met Bluetooth van een lokale 
telefoon of smartphone. 
 
3.4.20 Thema instellingen  
 
3.4.21 Camera 
 
3.4.22 Video Recorder 
 
3.4.23 Image Viewer 
 
3.4.24 Video Player 
 
3.4.25 Sounder Recorder 
 
3.4.26 Phone QQ 
 
QQ heeft behoefte aan een telefoon met een SIM-kaart en kan dan 
surfen op het internet. 
 
3.4.27 Browser 
 
De browser heeft een telefoon met een SIM-kaart nodig en kan dan 
surfen op het internet. 
 
3.4.28 SIM Tool  
 

4. NFC function 。 
 
4.1 Werkomgeving 
 



 

 

4.1.1 Maak gebruik van onze NFC band. Wanneer u de band wijzigt, 
kunt u deze functie niet gebruiken. 
 
4.1.2 Gebruik uw NFC mobiele telefoon of onze support NFC-functie 
terminal. 
 
4.1.3 Gebruik van Use of NFC  

 

Opmerking: Eerst moet u de APK-bestand of de NFC installeren zoals 
NFC Task Launcher etc.  
 
4.2. Een snelle verbinding op u telefoon instellen 
 
4.2.1 Maak gebruik van onze NFC band en zorg ervoor dat uw 
Bluetooth op uw smartphone aan is. 
 
4.2.2 Unlock NFC op uw GSM. 
 
4.2.3 De positie van NFC op de band kan de Bluetooth-verbinding op 
uw telefoon sneller maken. 
 



 

 

4.3 Maak de NFC-functie.  

Model:  

Mobiel model: Millet 2A, Software: NFC Task Launcher. 



 

 

 

 



 

 

Waarschuwing: Terwijl u typt, kan de tag kan niet met succes schrijven, dit 

kunnen de mobiele NFC-antenne of de NFC tags zijn, die niet 

overeenkomen. U kunt terug gaan en de positie van de antenne bevestigen 

aan de letter op de mobiele telefoon. 

 
 5. Opmerking: 

5,1. Laad het toestel voor gebruik volledig op, de laadtijd is 1-2 uur. 
5.2. Neem de kabel en de oplader vanuit de accessoires of van uw 
gsm accessoires. 
5.3 Bluetooth is niet aangesloten als de afstand te groot is, nadat u 
de Anti Lost hebt ingesteld, kan de GSM-zoek niet werken totdat 
het apparaat weer is verbonden met Bluetooth. 
5,4 Maak opnieuw een verbinding met BT, moest dit het geval niet 
meer zijn. (Gebruik de Manual Connect wanneer uw Bluetooth 
meer dan 5 minuten niet is aangesloten.). U dient te bevestigen dat 
de synchronisatie van het telefoonboek is gebeurt, anders is er 
geen telefoonboek. 
5.5 Wanneer u muziek wenst af te spelen, worden sommige tracks 
weergegeven en de andere niet, dat is normaal, omdat 
android-telefoons verschillend zijn. 
  

6. Algemene problemen oplossen 
 

Maak gebruik van onze belangrijkste functie bij allerlei problemen 
met de horloge. Als het probleem nog niet is opgelost, neem dan 
contact op met onze distributeurs of onze klantendienst. 

 
6.1 Laat zich niet inschakelen 
 
U heeft misschien de power knop te kort geduwt, houd het voor 
meer dan 3 seconden ingedrukt. Lage batterij? Laad het apparaat 
dan op. 
 

    6.2 Automatisch uitgeschakeld 
 

Lage batterij? Laad het apparaat dan op. 



 

 

6.3 Gebruiksijd is te kort.  
 

De batterij is niet volledig opgeladen. Zorg ervoor dat de batterij is 
opgeladen (volledig laden betekend minstens 2 uur oplaadtijd). 

  
 Tijdens het gebruik van de SIM-kaart, zal de kracht van het apparaat 

sneller verlagen. 
 
6.4 Laadt niet op 
 
 De levensduur van de batterij zal worden verminderd na vijf jaar, 

controleer dan of de batterijen nog bezig zijn. 
 

Vervang de lader als hij niet meer werkt. 
 
6.5 Toont de naam niet aan bij inkomende gesprekken 

 
U vergat het telefoonboek te uploaden, als u met BT aangesloten bent, 
of de upload niet geselecteerd is. Laad de telefoonlijst (opnieuw) hoog.     

Heeft u vergeten om het telefoonboek te synchroniseren, als je weer 
aangesloten bent? Sluit het apparaat aan en activeer BT opnieuw. 

 
6.6 Slechte kwaliteit tijdens telefoongesprekken 
 

Horloge en telefoon zijn te ver weg, dan kunt u deze dichter bij elkaar 
brengen van de apparaten 
 
Slecht Bluetooth-signaal 
 
Slecht signaal van uw telefoon of van uw telefoon stem? Gebruik een 
betere plek voor een telefoongesprek. 

 


