
SMARTWATCH Z50 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

 

První pohled: 

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

nabídky. 

Dotykový displej – kapacitní, slouží k ovládání hodinek. 

USB vstup – slouží pro nabíjení a přenosu dat z PC. 

Zadní strana – slot na Micro SIM kartu a SD kartu 

Ovládání: 

Prsty; stiskem „menu“ zobrazíte úvodní nabídku. 

Stiskem tlačítka zapínání se vrátíte na úvodní obrazovku. 

Dlouhým stiskem tlačítka vypnout/zapnout hodinky vypnete nebo zapnete. 

Krátkým časem se hodinky uloží do spořícího režimu. 

Nastavení vzhledu ciferníku: 

Po zobrazení ciferníku pohybem prstu doprava nebo doleva změníte ciferníky. 

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. 

Mžete také požít doporučenou aplikaci od výrobce – stačí oskenovat QR kód pro stažení. QR kód 

naleznete v originálním manuálu k hodinkám. 

DŮLEŽITÉ: Bez instalace synchronizačního softwaru nemusí hodinky správně fungovat! 

Funkce aplikací v hodinkách – ikony a jejich význam: 

Phonebook– Po synchronizaci zobrazuje seznam kontaktů uložený v telefonu. 

Dialer – Po synchronizaci zobrazuje seznam všech přijatých, odchozích a zmeškaných hovorů. 

Bluetooth Music – hodinky umožňují po úspěšném párování také přehrávání hudby z telefonu. 

Messaging – Po synchronizaci zobrazuje SMS zprávy uložené v telefonu. 



Bluetooth camera – Vzdáleně ovládá fotoaparát v telefonu. Může posloužit jako dálkový ovladač pro 

telefonní fotoaparát. 

Calendar – Kalendář. Zobrazuje den, měsíc, rok. Lze pouze prohlížet, nelze editovat události. 

File manager – Prohlížeč souborů. 

Clock – hodiny. Umožňuje nastavit čas 

Alarm – Budíky, zde vytvoříte a nastavíte budíky. 

Stopwatch - stopky 

Pedometer – krokoměr. Ukazuje denní počet kroků. Funguje, pouze pokud jsou hodinky fyzicky na 

ruce. 

Browser – Internetový prohlížeč. Pro správné fungování je zapotřebí, aby byly hodinky připojeny 

k internetu. 

Sleep monitor – Při zapnutí a nošení hodinek přes noc měří a ukazuje kvalitu spánku. 

Sedentary – Upozornění na dlouhé sezení. Po nastavení časové periody Vás vždy po jejím uplynutí 

upozorní .        

Calculator – kalkulačka. 

Remote capture – Vzdálené ovládání fotoaparátu v telefonu. 

Remote notifier – Zobrazuje přijaté notifikace z telefonu. Pro správný chod aplikace je nutné hodinky 

spárovat s telefonem. 

Image viewer – Galerie. Slouží k zobrazení a prohlížení fotek. 

Sound recorder – funguje jako diktafon. Nahrává a přehrává uložené zvukové stopy. 

Užitečné: 

Před prvním užitím hodinky plně nabijte cca 1-2 hodiny 

Lze použít přiloženou nabíječku nebo standartní nabíječku z telefonu. 

 

 

 

 

 


