
Návod chytré hodinky smart watch 
• Vpravo nahoře tlačítko zapnutí/vypnutí a opuštění. Delším stiknutím hodinky zapnete / 

vypnete. Krátké stisknutí opustí aktuálně spuštěnou aplikaci. V režimu hodin stiskem tlačítka 

rozsvítíte / zhasnete podsvícení displeje. 

• Dotyk v levém dolním rohu displeje slouží ke vstupu do Menu z režimu Stand by a k potvrzení 

volby v menu. 

• Dotyk ve středu displeje slouží v režimu stand by ke spuštění číselníku pro volání, v menu 

k přeskočení na další položku a při přehrávání hudby nebo při volání spustí úpravu hlasitosti. 

• Dotyk v pravém dolním rohu displeje slouží k návratu o jeden krok, k odmítnutí hovoru. 

V režimu stand by nedělá nic. 

Přejíždění prstu po displeji má tyto funkce: 
• Přejetí prstem po displeji horizontálně přehodí stránku menu. 

• Kliknutí na displej vstup do menu. 

• Přejetí prstem po displeji vertikálně shora dolů opustí menu. 

Bluetooth – spárování, rozpárování a pokračování 
Pro spárování sledujte úvodní informace o propojení. V telefonu vyhledejte zařízení přes bluetooth a 

spárujte. Po spárování hodinky automaticky zašlou telefonu požadavek na přístup pro čtení seznamu 

kontaktů, záznamů hovorů. Potvrďte, prosím, tuto volbu jinak bude funkčnost hodinek omezena. 

Pokud vzdálenost mezi telefonem a hodinkami překročí 10 metrů (nebo méně jsou-li mezi nimi 

překážky např. zeď) automaticky se odpojí. Dostanou-li se do 5 minut opět k sobě propojení se obnoví, 

jinak bude třeba propojit oba přístroje ručně. Úspěšné spárování je oznámeno zvukovým upozorněním. 

Funkce 
• Bleutooth – vyhledání zařízení, spárování, odpojení a další operace. 

• Volání – klikněte do středu displeje, pak ve spodní části displeje potvrďte vstup do číselníku 

nebo vyberte možnost volání v menu. 

• Zobrazení zprávy přijeté telefonem. 

• Synchronizace s telefonním seznamem. 

• Synchronizace posledních 30 záznamů hovorů. 

• Hodinky mohou zobrazovat push upozornění z telefonu. 

• Přes bluetooth může být pouštěna hudba z telefonu. U některých Smartphonů bude třeba 

nejdříve spustit aplikaci pro přehrávání hudby. Přes displej je možné upravovat hlasitost. 

• Přes bluetooth je možné ovládat foťák telefonu. Funkce není dostupná u všech telefonů a 

telefon by měl mít vypnutý svůj displej. 

• Krokoměr – pro správné používání krokoměru věnujte, prosím, pozornost jeho nastavení, aby 

neměřil prázdné pohyby rukou. 

• Výškoměr – zobrazuje aktuální nadmožskou výšku. 

• Tlakoměr – zobrazuje aktuální atmosférický tlak a teplotu. 

• Upozornění proti zapomenutí hodinek – při propojení hodinek s telefonem vydají hodinky při 

využití funkce výstražný zvuk (na vzdálenost funkčnosti bleutooth). 

• Mode úspory energie. 

• Nastavení času, zvukových znamení, hlasitosti, jazyku, displeje, zobrazení stavu baterie, 

nastavení bluetooth a obnovení továrního nastavení. 

Bluetooth chytré hodinky mohou být propojeny s počítačem pomocí USB kabelu. 
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