
SMART WATCH RM26 

 

Bezpečnostní upozornění 

- Hodinky by se měli nabíjet alespoň 2 hodiny před prvním 

použitím 

Popis produktu 

 

Zapnutí vypnutí 

- Podržení tlačítka Power na dobu minimálně 2 vteřin 

Použití: 

- Pro zobrazení času stiskněte tlačítko Power 

 
- Pro přístup k funkcím hodinek stiskněte tlačítko Power a 

následně dotykové tlačítko OK 



Návod: 

Níže popíšeme jednotlivé funkce 

1. Menu 1 

 

1) Bluetooth 

o Bt sync – zobrazení dostupných zařízení pro spárování 

o Bluetooth settings  

 Power – zapnutí/vypnutí bluetooth 

 Visibility - zapnutí/vypnutí viditelnosti zařízení přes 

bluetooth 

 My name – zobrazení pojmenování zařízení 

2) Telefonní seznam – zobrazení seznamu z telefonu 

3) Dialer – vytáčení  

4) Zprávy – zobrazení přijatých/odeslaných zpráv 

 

 

 

 

 

 

 



2. Menu 2 

 

1) Call logs – zobrazení historie volání 

2) Notifier – zobrazení upozornění spárovaných aplikací (SMS, 

email, messenger, atd.) 

3) Music – přehrávání přes bluetooth 

4) Camera  - zachycení obrazu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Menu 3 

 

1) Nastavení 

o BT notice APK – QR kódy pro stažení aplikace 

o Jazyk – nastavení jazyka 

o Alarm – nastavení budíku 

o Podsvícení LCD – jas, nastavení po jak dlouhé době 

nečinnosti se má displej zhasnout 

o About watch – zobrazení podrobností o hodinkách (verze 

firmwaru) 

o Reset data – reset hodinek do továrního nastavení 

2) Anti lost – zapnutí/vypnutí upozornění vzdálení se od telefonu a 

nastavení jaké má být upozornění na vzdálení od telefonu 

3) Úspora energie – zapnutí/vypnutí úspory energie 

4) Ringtone – nastavení způsobu upozornění, typu a melodie 

 

 

 

 

 



4. Menu 4 

 

1) Barometer – zobrazení atmosférického tlaku a teploty 

2) Altimeter – výškoměr – je možné resetovat hladinu 

3) Pedometer - krokoměr 

4) Stopky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Menu 5 

 

1) Menu style – styl menu 

2) Clocktype – typ hodin zobrazující se na úvodní obrazovce 

3) Find photo – potřebné stažení aplikace pro možnost 

cloudového uložiště fotografií 

4) Time date – nastavení času, data, formátu času 12/24 h 

 

 

 

Aplikace pro iOS – podpora pouze Bluetooth 4.0 

1. Nainstalujte aplikaci Smartblue buď vyhledáním v APP Store 

nebo naskenováním QR kódu níže 

 


