
SMART WATCH A ONE + 

Bezpečnostní upozornění 

- Hodinky by se měli nabíjet alespoň 2 hodiny před prvním použitím 

- Bezpečnostní kód hodinek je 1122, tento kód může zabránit 

použití hodinek jinou osobou bez Vašeo souhlasu 

- Prosíme o změnu kódu pro ujištění že budou Vaše osobní 

informace v bezpečí 

 

Popis produktu 

 

 

Zapnutí/vypnutí 

- Podržení tlačítka ON/OFF na dobu minimálně 2 vteřin 

Použití: 

- Pro zobrazení času stiskněte tlačítko ON/OFF (dotykem displeje 

hodinek lze přepínat mezi analogovými a digitálními hodinkami) 

- Pro přístup k funkcím hodinek stiskněte tlačítko ON/OFF, pohybem 

prstu do libovolné strany se zobrazí menu   



 

Návod: 

Níže popíšeme jednotlivé funkce 

1) Úvodní menu 

 

1. Zobrazení síly signálu, nastavení zvukového profilu, zobrazení 

bluetooth 

2. Vytáčení  

o zobrazena klávesnice – můžete vytočit telefonní číslo a volat 

o výběr kontaktu z adresáře 

3. Adresář 

o Výběr mezi adresářem v hodinkách, skupinou oblíbených 

kontaktů a kontaktů z telefonu 

4. Menu – popsáno níže v Nabídce menu 1 – 4 

 

 

 



 

2) Nabídka nástroje - Tools 

 

1. Oblíbené kontakty 

2. Nastavení budíku 

3. Přehrávání hudby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Nabídka Menu 1 

 

1. Nastavení 

1) Profiles 

1. Možnost zvolit si z předem definovaných profilů zvuku, je možné 

vytvoření vlastního 

2) Nastavení telefonu 

1. Čas a datum  

1) Set time zone – nastavení časové zóny 

2) Nastavit datum/čas – nastavení času a data 

3) Nastavit formát – formát času, data 

4) Upload with time zone – přednastavení času na základě časové 

zóny 

2. Jazyk – nastavení jazyka 

3. Preferované způsoby vkládání – typ jakým budete zadávat text (T9 

nebo klasické zadávání) 

4. Widget order – pořadí v jaké budou seřazeny nástroje v nabídce 

Tools 

5. Standardní typ kódování – ASCII, Windows-1252, Big5, GB2312 



6. Témata 

7. Flight mode – možnost zapnutí režimu v letadle – přeruší se 

připojení se sítěmi 

8. Rukopis – nastavení pro psaní textu rukou 

9. Misc. settings – nastavení intenzity podsvícení displeje  

3) Security setting 

1. Nastavení zabezpečení hodinek – zapnutí/vypnutí zámku hodinek 

(při vypnutí/zapnutí hodinek), změna hesla (tovární nastavení 

hesla je 1122) 

4) Connectivity 

5) Notification settings – nastavení notifikací pro zprávy, volání 

6) Call settings 

1. Blacklist – blokovaná čísla 

2. Auto redial – zapnutí/vypnutí automatického znovu vytáčení 

3. IP dial 

4. Call time dislay – zobrazení času po jak dlouho dobu probíhá hovor 

5. Call time reminder – upozornění na délku volání – lze nastavit 

upozornění po uběhnutí definované doby hovoru, nebo opakované 

upozornění 

6. Auto Quit end – ukončení hovoru po nastaveném čase 

7. Reject by SMS – zapnutí/vypnutí odeslání sms zprávy při 

odmítnutém hovoru 

8.  Connect notice – zapnutí/vypnutí upozornění spojení hovoru 

9. Answer mode – způsob jakým přijmete hovor 

7) Restore settings – po zadání hesla reset hodinek do továrního zařízení 

8) Zvukový efekt – možnost nastavení equalizeru 

2. Nastavení zabezpečení 

- Zapnutí/vypnutí upozornění na ztrátu spojen mezi hodinkami a 

telefonem 

- Způsob upozornění 

3. Fotografování přes bluetooth 



4. Zobrazení notifikací 

5. Zařízení v dosahu 

- Lze hledat nové zařízení ke spárování či se připojit k již viditelnému 

zařízení 

6. Bluetooth nastavení 

1) Power – zapnutí/vypnutí bluetooth 

2) Vissibility - zapnutí/vypnutí viditelností zařízení přes bluetooth 

3) Search audio device – možnost připojení na externí zvukové zařízení 

přes bluetooth 

4) My name – pojmenování hodinek pro hledání přes bluetooth 

5) Advanced  

1.  Audio path – nastavení zda se při použití bude zvuk přehrávat přes 

bluetooth 

2. Storage – nastavení uložiště 

3. My adress – zobrazení unikátní adresy zařízení 

7. Protokol volání 

- Zmeškané volání, volaná čísla, počítání času hovorů, využití GPRS 

8. SMS 

- Psaní SMS, přijetí SMS, nastavení SMS zpráv 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4) Nabídka Menu 2 

 

1. Kalkulačka 

2. Kalendář – možné přidávání událostí 

3. Budík – možnost nastavení až 5 budíků 

4. Vyhledávání 

5. QR kód pro oficiální aplikaci – doporučená aplikace je Mediatek 

SmartDevice 

6. Aplikace pro odpočinek – nastavení času odpočinku s upozorněním po 

uplynutí nastaveného času 

7. Aplikace pro sledování spánku – aplikace sleduje délku spánku 

8. Krokoměr – aplikace měří počet kroků, pro přesnější počítání je potřeba 

v aplikaci nastavit parametry 

 

 

 

 

 

 



 

5) Nabídka Menu 3 

 

 

1. Záznamník – nahrávání hlasu 

2. Přehrávání hudby – přehrávání z vnitřní paměti 

3. Galerie – galerie médií uložených v zařízení 

4. Kamera 

5. Fotoaparát 

6. Bluetooth přehrávání hudby 

7. Správce souborů 

8. Nastavení profilu - Možnost zvolit si z předem definovaných profilů 

zvuku, je možné vytvoření vlastního 

 

 

 

 

 

 



6) Nabídka Menu 4 

 

1) Wechat – aplikace (možné stažení a komunikace,  pozor mohou být 

účtovány poplatky za stažení aplikace) 

2) Téma zobrazení 

3) Adresář 

4) Zvukové DEMO 

5) Aplikace QQ (Tencent QQ) – aplikace pro komunikaci formou instant 

messaging 

6) SIM funkce 

7) Lokalizování GPS – potřebné stažení aplikace (pozor mohou být 

účtovány poplatky za stažení aplikace) 

8) Prohlížeč webových stránek - pozor mohou být účtovány poplatky za 

připojení k internetu 

 


