
SMARTWATCH A9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

 

První pohled: 

Tlačítko zapínání/vypínání – na boku hodinek, kulaté. Slouží k zapnutí/vypnutí, k návratu do hlavní 

nabídky. 

USB slot – slouží k nabíjení hodinek a přenosu dat z PC 

Dotykový displej – kapacitní, slouží k ovládání hodinek. 

Ovládání: 

Pohybem prstu do leva vstoupíte do menu hodinek. Pohyb prstu do prava zpět. 

Pohyb prstu nahoru a dolů v menu zobrazujete všechny aplikace hodinek. 

Stiskem tlačítka zapínání se vrátíte na úvodní obrazovku. 

Nastavení vzhledu ciferníku: 

Stiskněte tlačítko zapnutí a držte po dobu tří vteřin. Po zobrazení ciferníku vybíráte motivy klepnutím 

na ciferník. 

Nastavení vzhledu menu – téma: 

V menu hodinek Vyberte „settings“, poté „display“ a poté „main menu“ a vyberte ze tří možností. 

Synchronizace: 

Doporučujeme stáhnout aplikaci MediaTek SmartDevice, která je volně dostupná na google play. 

Aplikaci nainstalujte do telefonu, zapněte bluetooth na hodinkách a na telefonu. Na telefonu poté 

v menu bluetooth najděte aktivní zařízení, vyberte hodinky, a spárujte. Následná synchronizace 

s aplikací by měla proběhnout automaticky.  

V menu aplikace zvolte, které aplikace v telefonu mohou přenášet upozornění na hodinky. 

DŮLEŽITÉ: Bez instalace synchronizačního softwaru nemusí hodinky správně fungovat! 

Funkce aplikací v hodinkách – ikony a jejich význam: 

Phonebook – Knihovna kontaktů. Po synchronizaci s telefonem zobrazuje kontakty v telefonu 

uložené.  

Search my device – Lze použít pro nalezení telefonu skrze bluetooth a naopak. 

Dial Plate – pokud jsou hodinky připojeny přes bluetooth, lze vytáčet hovory. 

Heart rate – Zobrazuje srdeční tep uživatele. 



Call records – po připojení k telefonu skrze BT můžete zobrazovat přijaté, odchozí a zmeškané 

hovory. 

Information – zde naleznete právy a oznámení synchronizované z telefonu. 

Calendar – Kalendář. Slouží pouze k prohlížení, nelze zaznamenávat události. 

Sleep monitor – monitor kvality spánku 

Calculator – Kalkulačka. Lze použít k běžným početním úkonům. 

Bluetooth connection – Vyhledává aktivní a viditelná zařízení. 

Remote notification – Zobrazuje přijaté notifikace z telefonu – SMS, FB messenger, email, atd. 

Pedometer – Zde nastavíte výšku a váhu, aplikace počítá ušlé kroky. Při zapnutí monitoru srdečního 

tepu (heart rate) zobrazí na zákadě výše uvedených informací také spotřebu kalorií atd. Poku chcete 

aby aplikace běžela na pozadí při cvičení, zapněte ji a stiskněte tlačítko vypnout/zapnout. 

Bluetooth music – Přehravač hudby. Přehrává muziku z telefonu po synchronizaci s bluetooth.  

Sound recording – Slouží jako diktafon, nahrává a ukládá zvukové stopy. 

Sedentary reminder – upozornění na dlouhé sezení. Nastavíte čas, po kterém si přejete být 

upozorněni, že dlouze sedíte. 

Setup – nastavení hodinek 

UI Switch – Zde nastavíte téma a vzhled hodinek. 

Remote camera – vzdálené ovládání fotoaparátu hodinek. Hodinky nedisponují vlastním 

fotoaparátem, zde můžete dálkově ovládat ten v telefonu. 

 

Užitečné: 

Před prvním užitím hodinky plně nabijte cca 1-2 hodiny 

Lze použít přiloženou nabíječku nebo standartní nabíječku z telefonu. 

 

 

 

 


