
NÁVOD K POUŽITÍ 
Vodotěsné smart hodinky se systémem Android GoWatch™ 

 
OBSAH BALENÍ: 

1x Vodotěsné smart hodinky se systémem Android GoWatch™ 

USB kabel 

Uživatelská příručka v českém jazyce 

 

SPECIFIKACE: 

Produkt: Vodotěsné smart hodinky se systémem Android 

Vodotěsný standard: IP67 

Baterie: 200 mAh 

Materiál: slitina a silikon 

Funkce: sledování srdečního tepu, monitorování kyslíku v krvi a 

krevního tlaku, sledování spánku, sledování sportovních aktivit, 

připomínání zpráv. 

Provozní teplota: -10 °C až 50 °C 

Rozměry:  

 

STAŽENÍ APLIKACE: 

 
Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci 

 

NABÍJENÍ ZAŘÍZENÍ 

Před prvním použitím zařízení 

nabijte pomocí připojeného USB 

kabelu. Chcete-li zařízení nabít, 

zapojte USB kabel do počítače nebo 

adaptéru a propojte opačnou stranu 

kabelu se dvěma zlatými tečkami na 

zadní straně hodinek. 

 

 

SPÁROVÁNÍ 

 

1. Otevřete aplikaci a nastavte svůj profil 

2. Přejděte na "Zařízení" a klikněte na „Přidat zařízení“ 

3. Vyberte své zařízení v seznamu pro skenování 

4. Dokončete 
*Dlouhým stisknutím „stránky času“ na vašem zařízení přejděte na 

stránku s podrobnostmi. Adresa MAC, nalezená na stránce 

s podrobnostmi, by vám mohla pomoci identifikovat vaše zařízení na 

seznamu pro skenování.  



FUNKCE SMART HODINEK 

 

Sporty 

Chytré hodinky automaticky sledují vaše 

kroky, spálené kalorie a uraženou 

vzdálenost. 

*Poznámka: Sledování pohybu  

se vynuluje o půlnoci. 

 

 

 

 

Spánek 

Při nošení hodinek během spánku můžete na 

displeji i v aplikaci získat údaje o počtu hodin 

spánku a jeho kvalitě. 

*Poznámka: Spánkové statistiky se vynulují 

ve 20:00. 

 

 

 

 

 

Test tepové frekvence 

Dlouhým stisknutím stránky srdečního tepu 

zahájíte měření srdečního tepu. Na stejné 

stránce si můžete prohlédnout i minulá 

měření tepové frekvence. 

 

 

 

 

 

 

 

Trénink 

 Dlouhým stisknutím stránky s tréninkem 

spustíte záznam nového tréninkového měření, 

na výběr máte 8 sportovních režimů. 

 

 

 

 

 

 

Test krevního tlaku 

Dlouhým stisknutím stránky krevního tlaku 

zahájíte měření krevního tlaku. Na stejné 

stránce si můžete prohlédnout i minulá měření 

krevního tlaku. 

 

 

 

 

 

 

SpO2 Test 

Dlouhým stisknutím stránky SpO2 zahájíte 

měření SpO2. Na stejné stránce si můžete 

prohlédnout i minulá měření. 

 

 

 

 

 

 



Počasí 

Informace o počasí na dnešek a zítřek 

najdete na stránce o počasí. 

Informace o počasí se synchronizují po 

připojení k aplikaci, takže po delším odpojení 

od aplikace nebudou aktualizovány. 

 

 

 

Připomínka zpráv 

 Zařízení dokáže synchronizovat příchozí 

notifikace z Twitteru, Facebooku, WhatsApp, 

Instagramu, atd.  

Dokáže uložit až 3 aktuální zprávy. 

*Poznámka: Příchozí/odchozí zprávy můžete 

zapnout/vypnout v aplikaci. 

 

 

 

Dálková spoušť fotoaparátu 

Po připojení zařízení můžete kameru ovládat 

dálkově pomocí telefonu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovladač hudebního přehrávače 

Po úspěšném připojení zařízení můžete na 

dálku ovládat hudební přehrávač v telefonu.  

 

 

 

 

 

 

Další funkce 

 Mezi další funkce patří stopky, nastavení jasu, 

režim ztlumení, obnovení výrobního nastavení 

a vypnutí.  

 

 

 

 

 

 

Stopky 

Dlouhým stisknutím stopek spustíte měření a 

dalším dlouhým stisknutím měření zastavíte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budík 

Pokud zapnete budík v aplikaci, zařízení začne 

při vypnutí budíku vibrovat. 

 

 

 

 

 

Připomínka pohybu 

Zařízení začne vibrovat, aby vám připomnělo, že 

se po 1 hodině bez pohybu máte protáhnout.  

 

 

 

 

SEZNÁMENÍ SE SE ZAŘÍZENÍM 

1. Použití za vlhka 

Zařízení je voděodolné, což znamená, že je odolné proti dešti, 

stříkající vodě a potu. 

POZNÁMKA: Nedoporučujeme s hodinkami plavat, ani se 

sprchovat. 

2. Používání dotykového displeje na zařízení 

Zařízení probudíte jedním klepnutím na obrazovku. Dlouhým 

stisknutím obrazovky vstoupíte do nabídky. 

3. Používání rychlého zobrazení  

Otočením zápěstí směrem k sobě zařízení na několik sekund 

probudíte a zkontrolujete čas. 

VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Likvidace a recyklace 

Mějte na paměti, že za správnou likvidaci a recyklaci zařízení a jeho 

součástí odpovídá spotřebitel. Nevyhazujte jej do běžného 

domovního odpadu. Zařízení je považováno za elektronický odpad 

a mělo by být zlikvidováno v místním zařízení pro sběr 

elektronických zařízení.  

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

• Zařízení neinstalujte v autě a nepoužívejte jej během jízdy. 

Používání zařízení během jízdy může vás i ostatní vystavit vyššímu 

riziku nehody, která může způsobit vážné zranění, smrt nebo ztrátu 

na majetku. Zodpovídáte za znalost a dodržování zákonů a 

předpisů, týkajících se používání bezdrátových zařízení v oblastech, 

v nichž řídíte.  

• Nepoužívejte příslušenství (např. nabíječku) v blízkosti vody (např. 

v blízkosti vany nebo umyvadla, ve vlhkém sklepě nebo v blízkosti 

bazénu) a nelijte na zařízení nebo příslušenství jakoukoli tekutinu, 

protože by mohlo dojít ke zkratu, požáru nebo úrazu elektrickým 

proudem, což by mohlo způsobit vážné zranění, smrt a ztrátu na 

majetku.  

• Nepoužívejte zařízení v přítomnosti výparů plynu, protože hrozí 

nebezpečí požáru nebo výbuchu.  

• Nepoužívejte ani neskladujte zařízení při extrémních teplotách, 

protože by se mohlo přehřát a představovat riziko popálení a požáru 

a přestat fungovat.  

• Nelikvidujte zařízení v ohni, protože by mohlo dojít k výbuchu, 

který by mohl mít za následek vážné zranění, smrt a ztrátu na 

majetku. 

• Používejte pouze nabíječku, dodanou se zařízením. Použití jiného 



typu nabíječky bude mít za následek nesprávnou funkci a/nebo 

nebezpečí.  

• Nepoužívejte nabíječku v prostředí s vysokou vlhkostí. Nikdy se 

nedotýkejte nabíječky, když máte mokré ruce nebo nohy.  

• Připojte nabíječku ke správnému zdroji napájení. Požadavky na 

napětí naleznete na obalu a/nebo na krabičce výrobku. 

• Nepoužívejte nabíječku, pokud dojde k poškození kabelu.  

• Nepokoušejte se provádět servis přístroje. Uvnitř se nenachází 

žádné opravitelné díly. Pokud je jednotka poškozena nebo 

vystavena nadměrné vlhkosti, vyměňte ji.  

• Přístroj obsahuje nevyměnitelnou vnitřní lithium-iontovou baterii. 

• Baterie může prasknout nebo explodovat a uvolnit nebezpečné 

chemické látky. 

• Abyste snížili riziko požáru nebo popálení, baterii nerozebírejte, 

nedrťte, nepropichujte a nevhazujte do ohně nebo vody.  

• Zařízení uchovávejte mimo dosah nadměrné vlhkosti a extrémních 

teplot.  

• Nepokládejte na zařízení žádné předměty, ani na něj žádné 

předměty neházejte.  

• Zařízení neupouštějte a nevystavujte je silným nárazům. 

• Nevystavujte zařízení náhlým a prudkým změnám teploty. Mohlo 

by dojít ke kondenzaci vlhkosti uvnitř zařízení, což by mohlo vést k 

jeho poškození. V případě kondenzace vlhkosti nechte zařízení 

před použitím zcela vyschnout.  

• Povrch obrazovky se může snadno poškrábat. Nedotýkejte se jí 

ostrými předměty. K ochraně obrazovky před drobnými škrábanci 

lze použít nepřilnavé generické chrániče obrazovky, určené 

speciálně pro použití na přenosných zařízeních s panely LCD.  

• Nikdy nečistěte zařízení, když je zapnuté. K otírání obrazovky a 

vnějšího povrchu zařízení používejte měkký hadřík, který nepouští 

vlákna.  

• K čištění obrazovky nepoužívejte papírové utěrky. 

• Nikdy se nepokoušejte zařízení rozebírat, opravovat nebo na něm 

provádět jakékoli úpravy. Rozebírání, úpravy nebo jakýkoli pokus o 

opravu by mohly způsobit poškození zařízení a dokonce i zranění 

osob nebo poškození majetku, a zároveň znamenají ztrátu záruky.  

• Neskladujte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo 

výbušné materiály ve stejném prostoru jako zařízení, jeho části 

nebo příslušenství.  

• Při čištění příslušenství nepoužívejte alkohol, ani žádné abrazivní 

materiály.  

• Nevystavujte příslušenství dlouhodobě extrémnímu teplu nebo 

přímému slunečnímu záření.  

• Příslušenství skladujte na chladném a suchém místě. 

ZÁRUKA 

V případě nespokojenosti s produktem máte 14 dní (ode dne 

obdržení produktu) na vrácení produktu a žádost o vrácení peněz 

nebo žádost o výměnu nového zboží. V případě, že promeškáte 

zákonem stanovenou lhůtu, není možná žádná náhrada ani 

výměna. Pokud zjistíte vadu produktu, platí roční záruka. Další 

pokyny a podmínky pro uplatnění reklamace můžete najít na našich 

webových stránkách v části „Reklamace a výměna“. 


