
Děkujeme, že jste si vybrali naše chytré hodinky
Pandora Watch2

Watch2
Rychlý návod

Naše webová stránka: pandora-alarm.cz
Email: info@pandora-alarm.cz
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obsah sady

1. Pandora Watch2 1
2. Náramek 1
3. USB-kabel 1
4. rychlý návod 1
5. Krabice 1   
______________________________________________________
! Výrobce si Vyhrazuje práVo bez upozornění změnit sestaVu a konstrukci 
produktu za účelem zlepšení jeho technologických a proVozních parametrů.

obecné infoRmace

Pandora Watch2 jsou chytré hodinky určené k pohodlnému ovládání 
automobilových nebo moto vozidel vybavených systémy Bluetooth 
Pandora (kompatibilní verze firmwaru: Bt4.2 - v2.21 a vyšší, Bt5.0 - 
v3.08 a vyšší, Bt5.2 - všechny verze).

UPOZORNĚNÍ! Celý manuál a příslušné 
informace budou aktualizovány na 
webových stránkách: pandorainfo.com/
shop/pandora-watch-2/

Naskenujte QR kód a přejděte na webovou stránku!
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•	 Nárazuvzdorné pouzdro  
•	 Nárazuvzdorné sklo
•	 IP ochrana -  IP67
•	 Barevný displej 1.34 (320х300)
•	 256 MB raM
•	 Bluetooth 5.0 rozhraní  
•	 li-Po Baterie, 3.7v, 250mah
•	 GPS/GloNaSS-přijímač
•	 3d-akcelerometr  
•	 Uzavíratelný micro-USB konektor
•	 Zvukový indikátor
•	 vibro-indikátor
•	 5 ovládacích tlačítek
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TlaČÍTKa naviGace fUnKce

 

1 vybrat    
ZAPNUTÍ HODINEK – stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund.
NOTIFIKACE – Krátce stiskněte tlačítko, druhé stisknutí způsobí přepnutí oznámení. 
AKTUALIZACE SOFTWARU – stiskněte a podržte stlačené tlačítko, při stlačeném tlačítku připojte hodinky k počítači 
pomocí kabelu Usb (viz. část „aktualizace firmwaru“).

2 Zpět       
KONTROLA STAVU VOZIDLA – Krátce stiskněte tlačítko. chcete-li aktualizovat informace o stavu vozidla, přejděte do 
nabídky KonTRola a podržte tlačítko 5  . Uvolněte tlačítko, když se indikátor načte doprostřed ukazatele průběhu.

3
AKTIVACE/DEAKTIVACE – stiskněte a podržte tlačítko. Uvolněte tlačítko, když se indikátor načte doprostřed 
ukazatele průběhu.

4 nahoru  
DÁLKOVÝ START MOTORU – stiskněte a podržte tlačítko. Uvolněte tlačítko, když se indikátor načte doprostřed 
ukazatele průběhu.

5 dolů         
MENU – Krátce stiskněte tlačítko.
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ZaČÍnáme

Zapněte hodinky
hodinky jsou připraveny k použití v okamžiku odeslání. Stiskněte a 
podržte tlačítko 1  po dobu 3 sekund. Pokud nemůžete hodinky 
zapnout, zkuste baterii nabít pomocí kabelu USB (viz. část „Nabíjení“). 
 
Spárování Pandora Watch2 s bezpečnostním systémem

Spárujte hodinky Pandora Watch2 s bezpečnostním systémem Pandora. 
Připravte si hodinky, nabijte baterii a zapněte je v souladu s příručkou. Postup 
párování by měl být proveden v blízkosti bezpečnostního systému (ne více 
než 10 metrů).
______________________________________________________

! bezpečnostní systémy mohou fungoVat pouze s jedním zařízením bluetooth: 
pandora Watch 2 nebo oVladačem d-800 / d-030.

______________________________________________________

! před spároVáním aktualizujte softWare hodinek a bezpečnostního systému 
(firmWare řídící jednotky a firmWare modemu bluetooth).

•	Vstupte	do	programovací	funkce	№1	„Párování	dálkových	ovladačů“	
v souladu s příručkou bezpečnostního systému.
•	Přepněte	hodinky	do	režimu	párování:
- otevřete hlavní nabídku hodinek, krátce stiskněte tlačítko 5  ;
- Pomocí tlačítek 5  a 4 	vyberte	nabídku	„Settings“	a	stisknutím	
tlačítka 1 	otevřete	nabídku	„Settings“;
- Pomocí tlačítek 5  a 4  vyberte nabídku „Bluetooth“ a stisknutím 
tlačítka 1  otevřete nabídku „Bluetooth“;
- Pomocí tlačítek 5  a 4   vyberte nabídku „vehicle“ a stisknutím 
tlačítka 1  otevřete nabídku „vehicle“;
- Krátce stiskněte tlačítko 1  pro zahájení procesu párování.
Na	displeji	se	zobrazí	text	„Searching	for	device“;
- Po dokončení vyhledávání se zobrazí zpráva „Found“. Stisknutím 
tlačítka 1  dokončete párování.
•	 Bezpečnostní	 systém	potvrdí	 spárování	pípnutím	 sirény/bzučáku.	
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dokončete párování podle příručky bezpečnostního systému a 
ukončete	programovací	režim.

nabÍjenÍ

Na obrazovce je indikátor stavu baterie. Nabijte baterii, dokud 
nejste schopni zapnout hodinky nebo indikátor ukazuje alespoň 
nízkou hodnotu (10%).

Nabíjení se provádí pomocí standardního kabelu USB:
•	 Připojte	konektor	micro-USB	kabelu	k	hodinkám;
•	 Připojte	 USB	 konektor	 k	 nabíjecímu	 zařízení	 (není	 součástí	

sady);
•	 Nabíjejte	baterii,	dokud	není	indikátor	nabití	plný	(100%);
•	 Po	nabití	odpojte	kabel.	Hodinky	jsou	připraveny	k	použití.

Pokud jsou hodinky vypnuté, zapněte je stisknutím a podržením 
tlačítka 1  na 3 sekundy.
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ovládánÍ beZpeČnosTnÍho sysTémU

Když jsou hodinky v zóně pokrytí Bluetooth bezpečnostního 
systému, můžete systém spravovat. v případě ztráty komunikace se 
zobrazí následující ikona !  .

Způsoby ovládání systému:
•	 Aktivace	/	deaktivace	pomocí	tlačítek	na	hodinkách;
•	 Automatická	aktivace	/	deaktivace	v	režimu	HandsFree.
______________________________________________________
! oVládání bezpečnostního systému je k dispozici pouze u hodinek, které byly 
dříVe spároVány s tímto systémem. 

______________________________________________________
! chcete-li hodinky použíVat jako autorizační zařízení pro následující 
proVozní režimy: handsfree, imobilizér, antihijack,, prohibit disarming When 
a tag is absent, je nutné proVést následující nastaVení bezpečnostního systému. 
poVolte“use d-030 remote as a tag” (main settings -> radio tag and mobile 
deVice functions). doporučujeme, aby nastaVení bezpečnostního systému 
proVáděl profesionální specialista, který bezpečnostní systém nainstaloVal.
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Stlačte a
podržte
tlač.

Aktivace

Deaktivace

3

3

Uvolněte
tlač.    3

Aktivace/Deaktivace

Aktivace/Deaktivace tlačítkem
chcete-li systém aktivovat / deaktivovat, stiskněte a podržte 

tlačítko 3  . Uvolněte tlačítko, když se indikátor načte doprostřed 
ukazatele průběhu.

Automatická aktivace/deaktivace (HandsFree mód)
•	 vzdalte se (s hodinkami) od vašeho vozu pro aktivaci systému  .
•	 Přibližte se (s hodinkami) k vašemu vozu pro deaktivaci systému  .
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•	 chcete-li zastavit motor (je-li motor v chodu), stiskněte a podržte 
tlačítko  4  . Uvolněte tlačítko, když se indikátor načte doprostřed 
ukazatele průběhu.

Dálkový start motoru

•	 chcete-li nastartovat motor (je-li systém připraven ke spuštění), 
stiskněte a podržte tlačítko  4  . Uvolněte tlačítko, když se 
indikátor načte doprostřed ukazatele průběhu.

Stlačte a držte
tlač.

Start
Motoru

Zastavení
Motoru

4
4 Uvolněte

tlač.    4

START

STOP
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aKTUaliZace fiRmWaRU

•	 Nainstalujte si aplikaci Pandora alarmStudio do počítače s Windows 
XP/vista / 7/8/10.

•	 Spusťte aplikaci alarmStudio.
•	 Připojte USB kabel do Pc.
•	 Stiskněte a držte tlačítko 1  . Připojte kabel USB k hodinkám 

při stlačeném tlačítku. Po připojení tlačítko uvolněte. hodinky 
přejdou do bootovacího režimu.

•	 Stiskněte ikonu “Update software” a vyberte typ aktualizace:  
“Firmware archive” – software bude stažen ze serveru do složky 
„firmwares“; “load from files” – vyberte dříve stažený firmware.

•	 vyberte firmware a stiskněte ikonu Update.
•	 Po nahrání firmwaru odpojte USB kabel. hodinky přejdou do 

standardního provozního režimu.


