
s funkcí mobilního telefonu





MULTIFUNKČNÍ HODINKY s funkcí mobilního telefonu 
návod k použití

1. Varování a poznámky
Chcete-li Vaše multifunkční hodinky udržet v dobrém stavu, přečtěte si před použitím 
tento návod.

1.1 Bezpečnostní poznámka
V případě, že hodinky ztratíte nebo Vám budou odcizeny, nahlaste toto svému operátoro-
vi, vyhnete se tak zneužití SIM karty. Zneužití můžete předejít také používáním PIN kódu. 

1.2 Varování
Prosím, nepoužívejte multifunkční hodinky řídíte-li auto. Musíte-li za jízdy telefonovat, 
použijte hands-free. Pamatujte, že řízení za volantem je v některých zemích nezákonné. 
Multifunkční hodinky mohou rušivě ovlivňovat některá zařízení, a proto je nutné mít 
hodinky vypnuté např. v letadle. Přístroj mějte vypnutý na nebezpečných místech – např.
na čerpací stanici. Mějte přístroj vypnutý také na místech, kde je telefonování zakázané, 
např. v nemocnicích atd. 

Odborný servis
Instalace a údržba multifunkčních hodinek musí být prováděna pouze odborným servi-
sem, neodborná instalace nebo oprava by mohly přístroj poškodit. 
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Vybavení a baterie
Správné používání
Používejte pouze baterie a příslušenství poskytované dodavatelem.

Tísňové volání
Ujistěte se, že hodinky jsou zapnuté a vložte číslo na tísňovou linku (112), vytočte tísňo-
vou linku, sdělte stručně svůj stav a pozici a hovor neukončujte bez svolení operátora.
Poznámka: Některé sítě nemusí podporovat tísňovou linku s číslem 112, takže v případě 
nouze nebo nebezpečí nebuďte na svých hodinkách úplně závislí.

1.3 Používání baterie
Před použitím baterii plně dobijte. Doporučuje se nejdříve ji dobíjet po dobu 12 hodin, 
jedině tak může baterie dosáhnout plného výkonu. Při dobíjení se mohou hodinky zahřát. 
Jako ochrana proti přehřátí je v nich instalováno zařízení na kontrolu teploty. Stav baterie 
se Vám zobrazí na displeji.
Poznámka: Výdrž baterie závisí na tom, jsou-li hodinky pouze ve stand-by režimu nebo 
jsou-li používány. Záruka baterie se nevztahuje na snížení kapacity v důsledku jejího běžného 
opotřebení nebo jejím poškození v důsledku špatného zacházení.

1.4 Poznámka k používání
Tyto multifunkční hodinky mají speciální design, a proto je nutno věnovat mu zvláštní 
péči. Následující tipy Vám usnadní jejich údržbu a dopomohou k tomu, aby Vám sloužily 
po mnoho let.
1)  Displej udržujte čistý a zabraňte styku s ostrými předměty. Hodinky nepoužívejte,  

jsou-li poškozeny. Je normální, že při nižších teplotách má displej pomalejší chod.
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2)  Zabraňte styku s dětmi.
3)  Zabraňte styku s vodou, nebo vlhkostí. V případě, že se do hodinek dostane voda, 

ztrácíte nárok na záruční opravu. Hodinky udržujte v suchu, mimo dosah vody, vlhkosti 
a tekutin, které mohou obsahovat žíraviny. Dostanou-li se hodinky do styku s vodou, 
vyndejte ihned baterii a vraťte je zpět až po kompletním vysušení.

4)  Hodinky nepoužívejte ani neskladujte v prašném prostředí, vyhnete se tak poškození 
některých jeho částí.

5)  Vyhněte se styku s vysokými teplotami, které mohou zkrátit životnost elektronických 
součástí.

6)  Zabraňte náhlým změnám teplot, aby nedošlo ke zvlhnutí vnitřních součástí hodinek.
7)  S hodinkami neházejte ani do nich nebouchejte. Takové zacházení by mohlo poškodit 

strukturu hodinek nebo jejich elektronické součástky.
8)  Na čištění hodinek nepoužívejte žíraviny, chemikálie nebo jiné čistící prostředky.
9)  V případě poruchy zašlete přístroj do odborného servisního střediska, kde bude 

opraven. 

2. Před použitím

2.1 SIM karta 
Varování: Multifunkční hodinky musí být vypnuté, když vkládáte nebo vyndaváte SIM kartu. 
SIM karta by měla být vložena nenásilně, kontakty dolu. Po vložení SIM karty hodinky zapněte, 
ony si začnou automaticky vyhledávat dostupnou síť a  přepne se do stand-by režimu. Při 
výměně SIM karty se předem ujistěte, že jsou hodinky vypnuté a potom jemně SIM kartu 
vytáhněte. Pamatujte, že SIM karta obsahuje důležité informace. Otvor pro vložení SIM karty 
se nachází pod baterií. SIM kartu a hodinky uchovávejte mimo dosah dětí. 
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2.1.1 Instalace SIM karty
Poznámka: Před odstraněním zadního krytu s baterií se vždy ujistěte, že jsou hodinky vypnuté 
a odpojené od nabíječky. Hodinky uchovávejte a používejte pouze s připevněným zadním 
krytem s baterií.

Vkládání SIM karty
1.  Zatlačením na západku a tahem směrem nahoru odstraňte zadní kryt s baterií.
2.  Vložte SIM kartu: Opatrně vsunujte SIM kartu do příslušného otvoru, dokud tam sama 

nezapadne. Ujistěte se, že zkosený roh SIM karty je ve vrchní části otvoru, a že kontakty 
SIM karty směřují dovnitř hodinek.

3.  Umístěte kryt s baterií zpět na zadní stranu hodinek.
Opatrně tlačte na kryt hodinek, dokud neuslyšíte cvaknutí.

2.2 USB kabel 
Nabíjení baterie
Připojte nabíječku do zásuvky 230 V. Otevřete otvor konektoru na hodinkách. 
1)  Zapojte kabel nabíječky do konektoru hodinek.
2)  Ukazatel stavu baterie na hodinkách zobrazí nabíjení a červené světlo na nabíječce se 

rozsvítí. Může trvat i několik minut, než se na displeji zobrazí ukazatel stavu baterie. 
Hodinky můžete používat zatímco se nabíjí.

3)  Plné dobití baterie poznáte podle ukazatele, který se přestane se pohybovat. Odpojte 
hodinky od nabíječky a nabíječku vyndejte ze zásuvky. 

Poznámka: Před prvním použitím dobíjejte baterii nejméně podobu 12 hodin. 
Používejte pouze originální nabíječky, které byly schváleny pro tento model hodinek. Po užití jiné 
nabíječky by mohlo být nebezpečné a zároveň by zrušilo platnost záruční lhůty. Pokud je baterie zcela 
vybita, nebude po připojení nabíječky zobrazován na displeji ukazatel průběhu dobíjení ihned, ale až po 
dosažení minimální úrovně dobití baterie.
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2.3 Bezpečnostní kód
PIN kód budete muset vkládat při každém zapnutí hodinek. Jestliže se při vkládání PINu 
třikrát zmýlíte, hodinky budoue automaticky požadovat vložení PUKu. Za pomoci PUKu 
můžete měnit PIN a PIN 2. 
Zámek hodinek: Zámek hodinek chrání hodinky před neoprávněným použitím, pokud 
jsou odcizeny a pokud je vyměněna karta SIM. Jsou-li hodinky uzamčeny, požadují  kód 
zámku při zapnutí. Tento kód, nebo-li heslo hodinek je dodáváno spolu s hodinkami 
s mobilem. Originální kód vkládaný výrobcem je 1122. (Tento kód je požadován také např. 
pro volbu obnovení továrního nastavení nebo pro mazání telefonního seznamu. Kód lze 
změnit.)

3. Úvod do základních funkcí hodi-
nek

3.1 MP3 přehrávač
Přehrávání hudebních složek.
Zmáčkněte příslušné tlačítko, vyberte si hudbu ze seznamu 
a potvrďte výběr hudby.

3.2 Fotoaparát
Díky této funkci můžete dělat fotografie kdekoliv chcete.
1.  Vyberte možnost ,,fotoaparát“, fotoaparát se zapne a zobrazí se režim nahrávání.
2.  Nyní můžete fotografovat.
3.  Po dokončení fotografování si můžete fotografie prohlédnout, uložit nebo  smazat 
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zmáčknutím ,,smazat “. Fotografie se ukládají automaticky ve formátu jpg. 

3.3 Videopřehrávač
Díky této funkci můžete nahrávat krátká videa. 

4.  Základní manipulace s hodinkami

4.1 Zapnutí multifunkčních hodinek

 
Pro zapnutí podržte příslušné tlačítko na dvě vteřiny. 

4.2 Vypnutí multifunkčních hodinek
Pro vypnutí podržte příslušné tlačítko na dvě vteřiny.

4.3.1 Vytáčení
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Za pomoci dotykového pera vytočte na displeji, na kterém se zobrazila čísla simulující 
numerickou klávesnici, telefonní číslo. Pro ukončení hovoru zmáčkněte tlačítko on-off na 
displeji.
Pro zobrazení telefonního seznamu ve stand-by režimu zmáčkněte ikonku v menu, potom 
vyberte telefonní číslo a zmáčkněte vytočit. 

4.3.2 Nouzové volání 
Ujistěte se, že hodinky jsou zapnuté a vložte číslo na tísňovou linku (112), vytočte tísňo-
vou linku, sdělte stručně svůj stav a pozici a hovor neukončujte bez svolení operátora.

4.3.3 Čekající hovor
Tato funkce umožňuje vést více hovorů najednou. Za pomoci dotykového pera přepínáte 
mezi oběma hovory. 

4.3.4 Rychlý hovor
V nabídce SEND, na displeji simulujícím numerickou klávesnici navolte číslo a potvrďte 
vložením „#“. (Možno zadat i vícemístné číslo.) Bude zobrazeno telefonní číslo ze seznamu 
paměti telefonu / paměti SIM. ( Dle navoleného č. na klávesnici bude zobrazen kontakt 
odpovídající pozici v pořadí uložení paměti tel./SIM karty.) Volbou SEND bude zahájeno 
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volání příslušného kontaktu. 

4.3.5 Přijmutí hovoru
Přijmutí hovoru potvrďte stiskem tlačítka. Hovor ukončete stiskem tlačítka on-off. Pro 
odmítnutí hovoru stiskněte tlačítko on-off. Zmáčkněte ,,možnosti “ pro přerušení hovoru, 
nahrávání hovoru, ztlumení hlasitosti atd. 

4.3.6 Zmeškaný hovor
Díky této funkci si můžete zobrazit až 20 zmeškaných hovorů. 
Zmáčkněte ,,možnosti“ a potom můžete postupovat následujícím způsobem:  
posílat MMS – posílání a úprava MMS
kontrolovat: čtení obsahu telefonních záznamů
smazat: mazání seznamu zmeškaných hovorů
uložit do telefonního seznamu: ukládání telefonních čísel do hodinek nebo na SIM kartu
vytočit: vytočení telef. čísla
upravit: úprava telef. čísel a jejich ukládání do hodinek nebo na SIM kartu
poslat zprávu: posílání zpráv komukoliv

5.4 Přepínání stylů psaní
Tyto hodinky podporují psaní písmen, čísel, psaní v několika jazycích a může být používán 
na editaci telefonního seznamu, zpráv a ostatních složek.

5.4.1 Ikony stylů psaní
Čísla: 123
Velká písmena: ABC
Malá písmena: abc
Mezi těmito režimy můžete libovolně přepínat. 
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5.4.2 Psaní písmen 
Můžete psát pomocí dotykového pera na klávesnici, která se zobrazí na displeji. 
5.4.3 Psaní číselZvolte ,,123“ a pište stejným způsobem. 

5.4.5 Psaní v češtině
Na klávesnici pište obdobným způsobem jako předtím. Můžete přepínat mezi velkými 
,,ABC“ a malými ,,abc“ písmeny.  

6. Menu

Pro vstup do menu zmáčkněte příslušné tlačítko, na displeji se objeví šest ikonek. 

6.1 Telefonní seznam
Kapacita paměti pro vkládání telefonních čísel závisí a SIM kartě. 
1.  Rychlá funkce vyhledávání Vám umožňuje rychlou orientaci v seznamu. Podle prvních 

písmen jména rychle najdete požadované telefonní číslo. 
2.  Pro IP hovory vkládejte také pouze počáteční písmena kontaktu.   
poslat MES: posílání a editace MES
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prohlížet: prohlíží obsah celých hodinek

6.1.1 Vyhledávání jmen
Tato funkce je k dispozici v adresáři, kde jsou jména řazena podle abecedy. 

6.1.2 Vložit telefonní číslo
Díky této funkce můžete do hodinek nebo na SIM kartu ukládat nová telefonní čísla. 
Zmáčkněte ,,volat“, nejdříve vložte jméno, poté vyberte, kam jej chcete uložit a poté 
vepište číslo. Potom zmáčkněte ,,ok“ pro dokončení celé akce.

6.1.3 Kopírovat vše
Tato funkce zajišťuje interaktivní kopírování z paměti hodinek na SIM kartu.
Poznámka: Liší-li se kapacita paměti hodinek a SIM karty, nezkopírují se všechna data. 

6.1.4 Mazání
Tato funkce slouží k smazání celého telefonního seznamu v hodinkách nebo na SIM kartě.

6.1.5 Skupiny
Tato funkce umožňuje dát si volající do skupin a přiřadit jim stejný obrázek nebo vyzvá-
něcí tón.

6.1.6 Extra číslo
Díky této funkci si můžete nastavit telefonní čísla, čísla operátorů a čísla na nouzové linky. 

6.1.7 Nastavení
Stav paměti: Tato funkce zobrazuje stav paměti, zobrazuje volnou a využitou paměť. 
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Upřednostňované uložení: Pomáhá při ukládání dat, tak že ukáže, které místo je pro 
uložení vhodnější, jestli SIM karta nebo paměť hodinek.
Oblast: Při ukládání nového telefonního čísla pečlivě vybírejte, kam nový kontakt uložíte. 

6.1.8 Telefonní číslo osoby, která Vám volá se zobrazí na displeji.

6.1.9 Vyzvánění 
Pro každý kontakt si můžete nastavit speciální vyzvánění. (Speciální vyzváněcí tón pro 
každý kontakt je možné v seznamu kontaktů uložených v paměti telefonu.)

6.2 Zprávy
Tyto hodinky mohou posílat MMS obsahující obrázky, text i zvuky. Zasíláte-li MMS, musí 
příjemce mít aktivní MMS službu. 

6.2.1 Zprávy

1) Psaní zpráv
Vyberte psaní zpráv, poté vložte nezbytné informace: 
Pro – vložte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce
Kopie – vložte číslo příjemce, kterému chcete zaslat kopii
Tajná kopie  - vložte číslo příjemce, kterému chcete zaslat tajnou kopii
Předmět  – vložte předmět zprávy
Editovat obsah – Vložte zprávu, můžete přidat obrázek, zvuk nebo další text. 
Potom zmáčkněte ,,hotovo“ a pokračujte k dalšímu kroku. 
Pouze poslat – odešle zprávu
Uložit a odeslat – uloží a odešle zprávu
Uložit do konceptů – uloží zprávu do konceptů a odešle
Volby odesílání – nastavení možností odesílání
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Editovat – Edituje zprávu a položí dotaz na uložení. 

2) Přijaté zprávy
Toto menu umožňuje číst příchozí zprávy. 
Zobrazit – číst zprávu
Vlastnosti – ukáže odesílatele, datum, obsah  a velikost zprávy
Odpovědět – odpověď odesílateli
Odpovědět všem – odpověď všem odesílatelům
Poslat dál – pošle zprávu dalším příjemcům
Smazat - smaže vybranou zprávu
Smazat vše – smaže všechny přijaté zprávy 
Použít detaily – použije telefonní číslo ze zprávy

3) Odeslané zprávy
Toto menu umožňuje odesílat a ukládat zprávy.
Zobrazit – zobrazí obsah zprávy
Poslat dál - pošle zprávu dalším příjemcům
Smazat - smaže vybranou zprávu
Smazat vše – smaže všechny odeslané zprávy
Vlastnosti – ukáže odesílatele, datum a obsah zprávy
Použít detaily – použije telefonní číslo ze zprávy

4) Koncepty 
Zobrazí všechny zprávy uložené do konceptů.
Zobrazit – zobrazí obsah zprávy
Poslat – odešle vybranou zprávu
Editovat – edituje vybranou zprávu
Smazat vše – smaže všechny zprávy v konceptech
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Vlastnosti – ukáže odesílatele, datum a obsah zprávy
Použít detaily – použije telefonní číslo ze zprávy

5) Šablony
Seznam pěti nejpoužívanějších šablon. Po vybrání jedné ze šablon můžete zvolit:
Zobrazit – zobrazí šablonu
Vlastnosti –  ukáže velikost a obsah šablony
Vytvořit novou zprávu ze šablony – vytvoří novou zprávu ze šablony

6) Nastavení zpráv
Vytvořit – nastavení automatického podpisu
Poslat – nastavení platného data, důležitost, čas odeslání
Obnovit – nastavení internetu a posílání informačních zpráv
Filtr – nastavení anonymity odesílatele
Server – nastavení spojení s internetem
Stav paměti – zobrazí volné a využité místo

6.2.2 Chat
Po vyplnění Vašeho nickname (přezdívka) můžete vstoupit do dvou diskusních místností.

6.2.3 Hlasová schránka
Pošle-li Vám někdo hlasovou zprávu, obdržíte na hodinkách informační zprávu. V menu 
,,zprávy“ poté vyberte ,,hlasová schránka“ a zmáčkněte ,,ok“. 
Editovat – změnit nebo vložit číslo
Připojit – díky této funkci si můžete poslechnout hlasovou zprávu

6.2.4 Zprávy informační služby
Operátor Vám umožňuje přijímání informačních zpráv různého typu (o počasí, o dopravě, 
o sportu atd...). 
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6.2.5 MMS ( Multimediální zprávy)
Před tím, než začnete posílat MMS zprávy, musíte si nejdříve nastavit následující služby:
- MMS GPRS datový účet
- MMS profil
- MMS účet
Pro nastavení těchto služeb raději kontaktujte svého operátora. 
Pro čtení MMS zpráv vyberte Menu  zprávy  MMS zprávy  přijaté. Pro výběr a čtení 
poté použijte kláves s šipkami. MMS zprávy můžete také odesílat, mazat, editovat atd.
Chcete-li vytvořit MMS zprávu:
1.  Vložte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu příjemce a poté vložte předmět.
2.  Pro vložení obsahu zprávy vyberte možnost ,,editovat obsah“. Potom vyberte ,,způsob 

vložení“ pro přepnutím mezi způsoby vložení. Ke zprávě můžete přidat nahrávku nebo 
obrázek. 

3.  Pro odeslání zprávy  vyberte Možnosti  Hotovo a poté:
Pouze odeslat – odeslání zprávy příjemci
Uložit a odeslat – uložení a odeslání zprávy
Uložit do konceptů – uložení zprávy do konceptů bez odeslání příjemci
Možnosti odeslání – přizpůsobení zprávy předvolbám
Odejít – pro odchod z menu

6.3 Hovory
6.3.1 Zmeškané hovory
Díky této funkci si můžete zobrazit až 20 zmeškaných hovorů. V tomto menu si vyberte 
telefonní číslo, zmáčkněte ,,volby“ a potom můžete postupovat následujícím způsobem:
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Poslat MMS – posílání a editace MMS zpráv
Zobrazit – zobrazení záznamu
Smazat – smazání všech zmeškaných hovorů
Uložit do telef. seznamu – uložení telef. čísla do hodinek nebo na SIM kartu
Volat – volání telef. čísla
Editovat – editace a uložení telef. čísla do seznamu
Poslat zprávu – poslání zprávy přímo volajícímu

6.3.2 Přijaté hovory
Díky této funkci si můžete zobrazit až 20 přijatých hovorů. Tyto hovory můžete mazat, 
editovat, ukládat nebo můžete posílat zprávy přímo volajícímu. 

6.3.3 Smazat seznam hovorů
Díky této funkci můžete smazat celý seznam přijatých, odmítnutých i zmeškaných hovorů

6.3.4 Délka hovoru
Díky této funkci si můžete zkontrolovat, jak dlouho trvaly všechny Vaše hovory. 
Délka posledního hovoru – ukáže dobu posledního hovoru
Délka odchozích hovorů – zobrazí celkovou dobu odchozích hovorů
Délka příchozích hovorů - zobrazí celkovou dobu příchozích hovorů
Vynulovat – smaže všechny délky hovorů

6.3.5 Cena hovorů
Díky této funkci si můžete zkontrolovat cenu posledního hovoru nebo cenu všech hovorů.
Cena posledního hovoru – ukáže a vynuluje cenu posledního hovoru
Cena všech hovorů – ukáže a vynuluje cenu všech hovorů

6.3.6 Čítač zpráv
Díky této funkcí se dozvíte, kolik zpráv jste přijali a kolik jste jich odeslali. 
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6.3.7 Čítač GPRS dat
Díky této funkci se dozvíte velikost odeslaných a přijatých dat. 

6.4 Nastavení
6.4.1 Nastavení displeje
Kontroluje (nastavuje) přesnost dotykového displeje. 

6.4.2 Režim obrazovky
1> Základní režim
2> Přizpůsobit
2.1> Vyzvánění: zapnout, vypnout, tón zpráv a kláves
2.2> Hlasitost: vyzváněcí tóny a tóny kláves 
2.3> Upozornění 
Zvonění, vibrace, zvonění a vibrace
2.4> Typ vyzvánění
Jednoduché – pouze jedno zazvonění
Opakované – delší vyzvánění
Vzrůstající – vyzvánění je čím dál tím hlasitější
2.5> Extra zvuky
Varovaní – upozornění
Chyba – upozornění, když je něco špatně
2.6> Příjem hovoru
Příjem všemi klávesami
Příslušenství - Připojte sluchátka.
Bluetooth

6.4.3 Nastavení hodinek
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1> Čas a datum
nastavení města – můžete si vybrat ze 77 měst po celém světě
nastavení času – nastavení data, času
nastavení data a času – nastavení časových pásem
2> Jazyk
Výběr jazyka hodinek. 
3> Upřednostňovaný způsob vstupu
Multitap ABC
Multitap abc
Numerický
4> Displej
Tapeta: Můžete si vybrat ze 4 nabízených tapet nebo si stáhnout vlastní tapetu. 
Spořič obrazovky: Nastavte si obrázek, jaký chcete. Musíte také nastavit dobu, po jaké se 
spořič aktivuje. 
Pozadí – Můžete si vybrat pozadí nebo si jej stáhnout. 
Zobrazení data a času – Při zapnutí hodinek se na displeji zobrazí datum a čas.
Zobrazení telefonního čísla - Při zapnutí hodinek se na displeji zobrazí Vaše telefonní číslo.
Jméno operátora - Při zapnutí hodinek se na displeji zobrazí jméno Vašeho operátora. 
Způsob zobrazení času – Můžete si vybrat z několika různých zobrazení.
5> Rychlá volba
V nabídce SEND, na displeji simulujícím numerickou klávesnici lze navolením čísla a potvr-
zením „#“ zobrazit telefonický kontakt odpovídající pořadí uložení v seznamu kontaktů v 
telefonu/SIM karty a následně zahájit hovor. ( Zvolené číslo na klávesnici odpovídá pozici  
pořadí uložení kontaktu v paměti telefonního seznamu ).
6> Automatická aktualizace data a času
Můžete si vybrat, jestli si chcete čas nastavovat sami nebo se to bude dělat automaticky.
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7> Režim do letadla
Nastavte si normální režim nebo režim do letadla.
8> Písmo
Můžete si nastavit barevné písmo.
9> Nastavení kontrastu
Nastavte si libovolný kontrast.

6.4.4 Nastavení hovoru
1> Zobrazit  ID volajícího
2> Čekající hovor – Zapnout: Zapne funkci čekajícího hovoru. Tato funkce umožňuje vést 
více hovorů najednou.  Na displeji se zobrazí čekající hovor, zatímco Vy hovoříte s někým 
jiným. 
Vypnout: Vypne tuto funkci.
3> Přesměrování hovorů
Když víte předem, že nebudete moci hovory přijímat na svých hodinkách, ale budete 
k dispozici na jiném čísle, nebo když právě hovoříte a chcete další příchozí hovory 
 přesměrovat na jiné číslo, nebo do hlasové schránky.
4> Zamezený hovor
Je-li tato funkce aktivní, nemůžete přijímat žádné hovory.
5> Připomenutí délky hovoru
Tato funkce slouží pro připomenutí délky hovoru.
6> Zobrazení délky hovoru
Máte-li tuto funkci zapnutou, bude se Vám na displeji zobrazovat délka hovoru.
7> Opakované vytáčení
Automatické opakované vytáčení můžete mít zapnuté nebo vypnuté. Je-li volané číslo 
obsazené, hodinky jej, automaticky po určité době znovu vytočí.
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8> Uzavřená skupina uživatelů……

6.4.5 Nastavení sítě
Tato funkce je spojena s bezpečným používáním hodinek.
1> Zámek SIM karty
Bezpečnost SIM karty zajišťuje PIN kód. PIN kód budete muset vkládat při každém zapnutí 
hodinek. Jestliže se při vkládání PINu třikrát zmýlíte, hodinky budou automaticky požado-
vat vložení PUKu. Za pomoci PUKu můžete měnit PIN a PIN 2.
2> Zámek hodinek
Zámek hodinek chrání hodinky před neoprávněným použitím, pokud je odcizen a pokud 
je vyměněna karta SIM. Chcete-li hodinky zapnout, musíte zadat 4 až 8 místný kód zámku 
hodinek.
3> Zámek kláves
Můžete si nastavit automatický zámek kláves po 5s, 30s, 60s a po 5minutách. Tato funkce 
zabraňuje nechtěnému zmáčknutí některého tlačítka.
4> Fixní hovor
K nastavení této funkce potřebujete PUK2 a přístup k internetu. 
5> Zakázaný hovor
K nastavení této funkce potřebujete PUK2 a přístup k internetu. 
6> Změna hesla
Díky této funkci si můžete změnit PIN, PIN 2 a heslo hodinek. 

6.4.7 Obnovit standardní (tovární)  nastavení
Pro obnovení standardního nastavení vložte požadované heslo a potvrďte. 
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6.5 Multimédia
6.5.1 Fotoaparát
Díky této funkci můžete dělat hezké fotografie kdekoliv chcete.
1. Vyberte možnost ,,fotoaparát “, fotoaparát se zapne a zobrazí se režim nahrávání.
2. Nyní můžete fotografovat.
3.  Po dokončení fotografování si můžete fotografie prohlédnout, uložit nebo smazat 

zmáčknutím ,,smazat“. Fotografie se ukládají automaticky ve formátu jpg. 

6.5.2 Správce souborů
Díky této funkci si můžete prohlížet soubory v paměti. Můžete je také přejmenovávat, 
mazat, atd.

6.5.3 Prohlížeč obrázků
Díky této funkci si vyberete obrázek, s kterým potom můžete dále pracovat (prohlížet, 
mazat, editovat, posílat, nastavit jako tapetu nebo spořič). 

6.5.4 Videokamera
Zvolte ,,videokamera“ a potom ,,možnosti“. Vyberte si nastavení videokamery a můžete 
nahrávat.

6.5.5 Videopřehrávač
Díky této funkci můžete nahrávat krátká videa. 

6.5.6 MP3 přehrávač
Přehrává hudbu.

6.5.7 Nástroje
1> Kalendář 
Do kalendáře si můžete poznamenat schůzky nebo jiné důležité informace a události. 
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Můžete si také nastavit upozornění. 
2> Paměť
Do paměti si můžete uložit 10 záznamů.
3> Budík
Tyto hodinky mají 5 budíků, které si můžete nastavit podle vlastních potřeb. Pro vypnutí 
nebo zapnutí budíku používejte dotykové pero.
Nastavení budíku: Nastavte si, jak často Vás má budík budit, jestli pouze jednou, každý 
den nebo pětkrát do týdne. Nastavte čas a typ vyzvánění. Zmáčkněte ,,ok“ pro potvrzení.
4> Světový čas
Nastavte si příslušné časové pásmo. 
5> Prohlížeč dokumentů
Díky této funkci si můžete prohlížet dokumenty uložené v formátu txt.

6.6 Služby sítě
6.6.1 WAP 
Umožňuje prohlížet internetové stránky.
1> Domovská stránka – můžete si nastavit domovskou stránku
2> Záložky – můžete si nastavit různé záložky  a pracovat s nimi: Nastavit – navštívená 
stránka se uloží do záložek
Editovat – edituje záložku
Smazat – smaže vybranou záložku
Smazat vše – smaže všechny záložky
Přidat novou záložku – přidá záložku
3> Historie
Můžete navštěvovat stránky, které jste navštívili již předtím. 
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4> Vložit webovou stránku – vloží webovou stránku
5> Služby
6> Nastavení

6.6.2 Informace o účtu
Tato funkce Vám poskytuje informace o účtu. 

6.6.3 Bluetooth

7. Jednoduché poruchy
V případě, že se Vám funkce multifunkčních hodinek zdá netypická, obnovte nejdříve 
standardní nastavení a poté se řiďte následující tabulkou. Přetrvává-li porucha dále, 
kontaktujte naše servisní středisko.

Důvod Řešení

Nemůžete se připojit k 
internetu

Nejste v dosahu sítě nebo 
nemáte
správnou aplikaci.

Kontaktujte operátora sítě.

chybné nastavení. Udělejte nové nastavení 
hodinek.

Hodinky reagují pomalu  
na dotek.

Dotykový displej je špatně
nastaven.

Nastavte displej.

SIM karta je poškozena Kontaktujte operátora sítě.

SIM karta je špatně  
upevněna

Zkontrolujte SIM kartu.

Problém se SIM kartou SIM karta je znečištěná. Vyčistěte SIM kartu mokrým 
hadrem.
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Slabý signál. Oblast se slabým signálem. Jděte na místo s lepším 
signálem.

Linka je přetížena. Netelefonujte, je-li linka 
přetížena.

Hodinky nejdou zapnout. Baterie je vybitá. Dobijte baterii.

Nemůžete telefonovat. Funkce zakázaný hovor je 
zapnutá.

Vypněte funkci zakázaný 
hovor.

Nemůžete se připojit k síti. SIM karta má nedostatečnou 
účinnost.

Kontaktujte operátora.

Jste mimo dosah sítě. Přemístěte se na dosah sítě.

Slabý signál. Jděte na místo s lepším 
signálem.

Hodinky nelze dobít. Nabíječka potřebuje jiné 
napětí.

Použijte napětí vhodné pro 
nabíječku.

Netypizovaná nabíječka. Použijte nabíječku schvále-
nou pro tento výrobek.

Vadný dotek. Zkontrolujte zásuvky.

Instrukce k příslušenství
Reproduktor, sluchátka, mikrofon
USB kabel – Pro přenos dat můžete použít USB kabel když jsou hodinky vypnuty. I když 
jsou zapnuty.
Cestovní adaptér – Pro dobíjení na cestách si pořiďte speciální příslušenství. 
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Ochrana životního prostředí
Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla 
neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné 
likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata 
zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte pre-

venci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly 
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního 
úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu 
mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci 
baterií.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní 
oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. 
Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny 
uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
-  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů 

podléhajících běžnému opotřebení … ) 
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhod-

ným použitím apod.)
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- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, 

nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poško-
zení při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.
Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

DOBÍJECÍ  AKUMULÁTORY – POKYNY PRO  POUŽÍVÁNÍ
Nové akumulátory nebo akumulátory po dlouhodobém skladování dosahují plné kapaci-
ty až po provedení několika nabití a vybití. Akumulátory je v tomto případě doporučeno 
nabíjet standardním nabíjením (14-16 hodin, jednou desetinou kapacity akumulátoru). 
Před nabíjením nechť se teplota akumulátoru stabilizuje na pokojovou teplotu. Nabíjení 
akumulátorů s teplotou pod 15°C a nad 30°C se projeví v dalším cyklu poklesem kapacity. 
Stabilizace teploty z 0°C na 15°C v pokojové teplotě trvá přibližně 2 hodiny. Nutno si uvě-
domit, že je třeba stabilizovat teplotu uvnitř akumulátoru, nejenom na povrchu. Nabíjení 
akumulátoru s teplotou pod bodem mrazu způsobí velké samovybíjení akumulátoru. 
To se projeví tím, že sice akumulátor po nabití má plnou kapacitu, ale po několika málo 
dnech je plně vybit.
Používání - akumulátory by neměly být nikdy a za žádných okolností při vybíjení zcela 
vybity, neboť takový stav může vést až k jejich zničení. Pokud máte několik akumulátorů 
v jedné sadě, dodržujte konečné vybíjecí napětí 1V na článek. Mohlo by dojít k otočení 
polarity jednoho z článků, a tím úniku elektrolytu v něm a následovalo by trvalé snížení 
kapacity celé sady. Je nutné mít na paměti, že pokud používáme akumulátor např. 12V 
(složený z 10 samostatných článků), tak při poklesu napětí na 1V na článek, má akumulá-
tor celkové napětí ještě 10V. Při tomto napětí lze obvykle ještě akumulátor používat (AKU 
vrtačka již nechce utáhnout ani jeden šroub, dětské autíčko již nechce popojet, ale po 
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chvíli odpočinku ještě šroub dotáhnete a autíčko ještě kousek popojede. Necháme rozsví-
cenou svítilnu, dokud se ještě žhaví vlákno, i když už nám stejně neposvítí), ale riskujeme 
tím jeho přepólování a tím pádem zničení a značně snižujeme jeho životnost. 
Skutečná životnost - akumulátorů značně závisí na podmínkách, za kterých jsou provo-
zovány (teplota okolí, nabíjecí a vybíjecí proudy atd.) Životnost standardního akumulátoru 
provozovaného za vhodných podmínek by měla být až  500 cyklů u NiMH, až 1000 cyklů 
u NiCd a  až 500 cyklů u SLA (olověný akumulátor). Za hranici životnosti se považuje ztráta 
40 – 30 % kapacity akumulátoru v porovnání s novým akumulátorem.
Samovybíjení - je vlastnost akumulátoru, v jejímž důsledku dochází při skladování k po-
stupnému snižování náboje, který je akumulátor při následném vybíjení schopný dodat 
do zátěže. Rychlost úbytku náboje (snižování kapacity) je značně závislá na teplotě okolí 
při skladování. Při pokojové teplotě je toto samovybíjení přibližně 30 % kapacity za měsíc, 
u SLA je to 30% kapacity za 1 roku. Se vzrůstající teplotou vzrůstá i samovybíjení. 
Skladování - NiCd akumulátory skladujte nejlépe ve vybitém stavu, NiMH a SLA  akumu-
látory ve stavu nabitém. Všechny typy akumulátorů doporučujeme skladovat při pokojové 
teplotě v suchém prostředí.
Závěr - Záleží na uvážení každého, jak se o akumulátory bude starat. Kdo si s výše uvede-
nými pravidly nebude lámat hlavu, časem zaznamená pokles výkonu akumulátoru a bude 
muset pořídit jiný. Pokud se budete o akumulátor dobře starat a správně jej nabíjet, tak se 
vám zajisté odmění dlouhodobou životností a výkonností.
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