Chytré hodinky S9

Uživatelský manuál
Přečtěte si prosím tento manuál pozorně dříve, než začnete hodinky používat

Upozornění:
 Není povoleno rozebírat hodinky či jakkoli zasahovat do jejich konstrukce.
 Vystavovat baterie vysokým teplotám či ohni není doporučeno, protože to může mít za
následek výbuch.
 Není povoleno narážet do displeje ostrým předmětem.
 Není povoleno používat pro čištění hodinek agresivní chemikálie a čistící prostředky.
 Nedoporučujeme používat hodinky delší dobu na přímém slunečním světle či je vystavovat
nadměrně prašnému či zakouřenému prostředí.
 Hodinky nejsou vodotěsné

1. Popis produktu
1.1 Vzhled produktu








Kamera
Domovské tlačítko (Home Button)
Vyměnitelný pásek (Changable)
Senzor srdečního tepu (Heart Rate Sensor)
Nabíjecí kontakty (Charging Contacts)
Reproduktor (Speaker)

1.2 Schéma odpojení nabíjecí kolébky

2. Funkce hodinek
2.1 Specifikace
Označení modelu.:

S9

Rozměry hodinek

43,8 × 13,66 mm

Hmotnost

63 g

Materiál

Hliníková slitina

Pásek

Stříbrný kovový pásek / černý kožený pásek

Nabíjení

Oddělitelná magnetická podložka

Barvy

Černá, stříbrná, zlatá

Hlavní displej

1,22“ HD IPS kulatý, 240 x 204 bodů

Dotykový displej

Kapacitní dotykový panel

Podpora OS

iOS omezeně; Android ano

Paměť

128 MB + 32 MB

Hovory

Podporováno

Bluetooth

3.0

Rozlišení fotoaparátu

3 Mpx

Krokoměr

Podporováno

Hlídání pohybové aktivity

Podporováno

Měření srdečního tepu

Podporováno

Spánkový monitor

Záznam a analýza spánkových režimů a cyklů

Ochrana proti ztrátě

Podporováno, včetně možnosti vyhledání

Přehrávání hudby přes Bluetooth Podporováno
MP3

Podporováno

Synchronizace adresáře

Podporováno

SMS

Zobrazení SMS z telefonu

Kontakty

Zobrazení kontaktů z telefonu

Seznam hovorů

Podporováno

USB

USB

Verze Bluetooth

Bluetooth 3.0

Budík

Podporováno

Kalkulačka

Podporováno

Kalendář

Podporováno

Stopky

Podporováno

Akumulátor

250mAh, Li-Pol

Doba nabíjení

3-4 hodiny

Pohotovostní doba

250 hodin

Napájení

MicroUSB konektor

Přenos dat

MicroUSB konektor

Odolnost proti vodě

Částečně (IP x4)

G Senzor

Podporováno

2.2 Představení hlavních funkcí
Bluetooth
Vytáčení přes Bluetooth, synchronizace kontaktů, seznam hovorů, přehrání MP3, vzdálené
ovládání fotoaparátu.
Upozornění
SMS, WeChat, Facebook, Facebook Messenger, Whatsapp, apod.
Další funkce a vlastnosti
HD displej, ochranné sklo Nano glass, tělo z nerezového kovu, fotoaparát, částečná voděodolnost
IP X4), úspora energie, funkce ochrany proti ztrátě, připomínka k pohybu v případě sezení po delší
dobu, budík, kalendář, teploměr, ECG, hlasový zápisník, krokoměr, videokamera, stopky.

2.3 Ovládání
Tlačítka
 Dlouhé stisknutí domovského tlačítka: zapnutí nebo vypnutí hodinek.
 Krátké stisknutí domovského tlačítka: návrat do hlavní nabídky nebo dalších nastavení.
Tip: Pokud hodinky přestanou reagovat, držte domovské tlačítko tak dlouho, dokud se hodinky
nerestartují.
Zbývající funkce hodinek se ovládají prostřednictvím dotykového displeje, stejným způsobem jako
u dotykových mobilů.
Zobrazení na hlavním displeji
 Zobrazení data, času a týdne.
 Tři ikony ve spodní části displeje.



Aktivní spodní okraj displeje pro vstup do hlavního menu.

3. Nastavení
Přehled nejdůležitějších nastavení:
 Nastavení Bluetooth
 Nastavení hodin: zde můžete nastavit čas a datum
 Displej – nastavení tapety, případně podoby zobrazených hodin
 Mezinárodní nastavení: změna jazyka
 Obnovení továrního nastavení – smaže všechna data z hodinek
 Nastavení upozornění – vypne zvolená upozornění (funguje pouze při propojení s mobilem)





Nastavení Bluetooth:
Nejprve zapněte Bluetooth a ujistěte se, že je zařízení vyhledatelné (funkce
Visibility/Viditelnost musí být nastavena na ON)
Zapněte Bluetooth na svém telefonu a spusťte vyhledávání nových zařízení.
Klepněte na položku pro připojení a v případě výzvy telefony potvrďte dialog YES (ANO).

5. Stažení aplikace (pro zobrazování notifikací)
Pro telefony se systémem iOS
Tyto hodinky nejsou funkční s operačním systémem iOS, protože pro tento systém neexistuje
aplikace, která by byla schopna do hodinek doručovat notifikace. Můžete používat pouze základní
funkcionalitu, tedy upozornění na příchozí hovor, prohlížení kontaktů a vytáčení hovorů.
Pro telefony s Androidem
Vyhledejte v aplikačním obchodě ve svém zařízení aplikaci nazvanou Cube1 SmartConnect
(případně ‘Mediatek SmartDevice’ nebo ‘Fundo APP Android’), stáhněte ji a nainstalujte do svého
telefonu.
Pro vyhledání aplikace Cube1 SmartConnect můžete naskenovat QR kód.

Pomocí Cube1 SmartConnect nastavíte vlastnosti vzájemného spojení hodinek a telefonu.
 Stáhněte a nainstalujte příslušnou aplikaci, její ikonu najdete na ploše telefonu.
 Otevřete aplikaci a v sekci Moje zařízení klepněte na ikonu hodinek. Aplikace se pokusí
spárovat s hodinkami. Spárování potvrdíte na hodinkách.
 V sekci Notifikace můžete určit, na které
notifikace mají hodinky upozorňovat.
Upozorňování na konkrétní notifikace záleží na
konkrétním modelu mobilního telefonu, který
používáte a jeho verzi operačního systému
Android. Všechny notifikace nemusí být funkční!
 V sekci Upozornění můžete nastavit
upozornění na odpojení, nebo vzdálení se mobilu
od hodinek.

6. Podrobnější popis funkcí hodinek
6.1 Zobrazení hodin
Po zapnutí hodinek se na displeji objeví úvodní obrazovka se zobrazením času. Podobu hodin lze
měnit klepáním prstu do displeje.
6.2 Základy ovládání
Z jakéhokoliv menu v hodinkách lze rychle přepnout na úvodní obrazovku stiskem tlačítka na
pravém boku hodinek.
Posunem prstu po displeji se přepnete z úvodní obrazovky na pohotovostní displej.
Z pohotovostního displeje se do menu dostanete posunem prstu na levou nebo pravou stranu.
V jednotlivých menu lze pro návrat o úroveň zpět použít buď speciální volbu, nebo posun prstu
směrem zleva doprava. Podrobnější nabídku, pokud to dané menu umožňuje, zobrazíte posunem
prstu zprava doleva.
6.3 Pohotovostní displej
Pohotovostní displej zobrazuje základní informace – informace o zapnutém Bluetooth, kapacitě
baterie, zmeškaných událostech, aktuálním zvukovém profilu, datu a čase.

6.4 Adresář
Adresář zobrazuje kontakty uložené v mobilním telefonu. Hodinky nemají vlastní adresář.
Poznámka: spárování s mobilním telefonem je popsáno v kapitole 4 a 5.
Mezi kontakty lze procházet rolováním na obrazovce, zobrazit detaily a případně vytočit číslo
kontaktu.
6.5 Telefon
Slouží pro vytáčení a zadávání čísel.
Grafické prvky ve spodní části klávesnice slouží pro přístup do adresáře, zahájení vytáčení a
opravu zadaného čísla.
6.6 Zprávy
Napsat zprávu – vytváření textových zpráv. Pomocí grafických ikon ve spodní části displeje se
rychle přepnete na odeslání vytvořeného textu nebo zadání příjemce. Obě tyto možnosti jsou
k dispozici i přes položku Volba. Prostřednictvím Volby – Pokročilé lze do zprávy vložit telefonní
číslo nebo kontakt.
Přijaté – seznam přijatých textových zpráv. Pokud je aktivní spárování s mobilním telefonem, lze
přepnout na zobrazení zpráv v mobilním přístroji. Přijaté textové zprávy lze za pomocí grafických
ikon pod textem ihned přeposlat, odpovědět, nebo zprávu smazat.
Koncepty – seznam uložených, neodeslaných zpráv. Pokud je aktivní spárování s mobilním
telefonem, lze přepnout na zobrazení zpráv v mobilním přístroji.
Odeslané – seznam odeslaných zpráv. Pokud je aktivní spárování s mobilním telefonem, lze
přepnout na zobrazení zpráv v mobilním přístroji.
Nastavení SMS – informace o profilech pro odesílání zpráv, kapacitě paměti vyhrazené pro zprávy
a počítadle zpráv.
6.7 BT Camera
Poznámka: pro správnou funkčnost musí být hodinky spárovány s mobilním telefonem. Spárování
je popsáno v kapitole 4 a 5.
Funkce slouží pro ovládání kamery u spárovaného mobilního telefonu a pořizování snímků.
Bezproblémová podpora této funkce je závislá na konkrétním modelu spárovaného mobilního
telefonu a jeho verzi operačního systému. Nelze garantovat plnou kompatibilitu.
6.8 Upozornění
Poznámka: pro správnou funkčnost musí být hodinky spárovány s mobilním telefonem. Spárování
je popsáno v kapitole 4 a 5.
Nastavení upozornění zobrazovaných na hodinkách.
Bezproblémová podpora této funkce je závislá na konkrétním modelu spárovaného mobilního
telefonu a jeho verzi operačního systému. Nelze garantovat plnou kompatibilitu.
6.9 Hlídání
Poznámka: pro správnou funkčnost musí být hodinky spárovány s mobilním telefonem. Spárování
je popsáno v kapitole 4 a 5.

Funkce slouží pro kontrolu blízkosti mezi hodinkami a spárovaným mobilním telefonem. Při
přerušení spojení dokážou hodinky spustit alarm.
Bezproblémová podpora této funkce je závislá na konkrétním modelu spárovaného mobilního
telefonu a jeho verzi operačního systému. Nelze garantovat plnou kompatibilitu.
6.10 Profily
Hodinky S9 nabízejí, stejně jako mobilní telefony, vyzváněcí profily. Na výběr je z těchto profilů:
Normální, Ticho, Schůzka, Venku.
U profilů Normální, Schůzka a Venku můžete editovat následující položky: hlasitost vyzvánění a
zpráv, vybírat zvuk pro vyzvánění a zprávy, upravovat hlasitost a zvuk tlačítek, zvuk zapnutí a
vypnutí a zvuk systémového upozornění.
Profil Ticho slouží ke ztišení všech zvuků.
Fitness funkce
Krokoměr – počítadlo kroků; počítadlo nefunguje automaticky, počítání je nutné přes menu
Krokoměr spustit.
Sezení – funkce umožňuje nastavit si upozornění na delší dobu bez fyzické aktivity; časová
hodnota i typ upozornění můžete nastavit
Spánek – sledování kvality spánku; pro monitorování je nutné funkci přes menu Spánek spustit
Srdeční tep – slouží k orientačnímu sledování srdečního tepu. Hodinky nejsou klinicky testované,
nelze používat jako medicínské zařízení
ECG – slouží k orientačnímu sledování funkce srdce a měření srdečního rytmu. Hodinky nejsou
klinicky testované, nelze používat jako medicínské zařízení.

Ostatní funkce
Úspora energie – pokud potřebujete zvýšit výdrž baterie, zapněte tuto funkci, která sníží úroveň
jasu hodinek
UV – měření hodnoty UV jasu; zobrazované hodnoty jsou pouze orientační
Stopky – jednoduché stopky s funkcí mezičasu
Nahrávání – záznamník zvuku; standardně ukládá na paměťovou kartu, pokud v hodinkách není
vložena, záznam se ukládá do paměti hodinek
Soubory – možnost kopírování a přesouvání souborů v hodinkách či na paměťové kartě.
Prostřednictvím položky Volba lze kompatibilní soubory přehrávat, odesílat přes Bluetooth,
zobrazit detaily, nebo vytvářet zcela nové složky
Audio – přehrávání hudby uložené na paměťové kartě nebo v paměti hodinek. Aby přehrávač
zaznamenal hudbu na kartě, musí být uložena ve složce My Music;
Kamera – hodinky umožňují pořizovat fotografie přes integrovanou kameru ve VGA rozlišení.
Fotografie se ukládají do interní paměti hodinek
Nahrávání videa - hodinky umožňují pořizovat video přes integrovanou kameru ve VGA rozlišení.
Videa se ukládají do interní paměti hodinek
Obrázky – prohlížeč uložených obrázků. Aby hodinky zaznamenaly obrázky na kartě, musí být
uložené ve složce Photos
Video – slouží pro prohlížení videí uložených v interní paměti hodinek

Budík – nabízí možnost nastavení pěti samostatných budíků, které mohou být opakované
Teplota - slouží k orientačnímu měření teploty těla. Pro správnou funkci musí být hodinky
připevněny na zápěstí. Hodinky nejsou klinicky testované, nelze používat jako medicínské zařízení.
Naměřené hodnoty jsou pouze orientační.
Kalkulačka – jednoduchá kalkulačka se základními matematickými operacemi
Aplikace – odkaz na aplikaci, přes kterou hodinky komunikují s mobilním telefonem

7. Nastavení
Popis hlavních položek v menu nastavení.
Nastavení telefonu
Čas a datum – nastavení času a data; v případě spárování s mobilním telefonem je možné přebírat
tyto údaje z mobilu
Plánované zapnutí/vypnutí – možnost ve vybraný čas hodinky zapnout a vypnout
Jazyky – výběr jazykového prostředí hodinek
Preferované způsoby vkládání – vybíráte způsob zadávání textu při psaní na hodinkách
Zobrazit vlastnosti – v tomto menu vybíráte tapetu, která se zobrazuje v menu, a můžete měnit
zobrazení hodin
Pohyb – při zapnutém pohybovém senzoru lze využít otáčení pro ztišení hovoru a alarmu
Režim Letadlo – zapnutí leteckého režimu vypne síťová připojení hodinek
Podsvícení LCD – regulujete intenzitu a dobu podsvícení hodin
Nastavení upozornění
Vyberte si, jakým způsobem má docházet k upozornění na zprávy a hovory. U zpráv můžete
nastavit kromě zobrazení ikony nastavit ještě vyskakovací okno a zvuk upozornění.
Nastavení hovorů
Nastavení související s přesměrováním, blokováním a dalšími funkcemi týkajícími se hovorů.
Nastavení sítě
Nastavení související s datovými přenosy.
Nastavení zabezpečení
Nastavení související s bezpečností hodinek a SIM. Možnost nastavit na hodinky a SIM zámek.
Obnovení nastavení
Pro obnovení továrního nastavení vypište v menu kód 1122.

8. Obsah balení:





1 x Chytré hodinky
1 x USB nabíjecí kabel
1 x Nabíjecí podložka
1 x Uživatelská příručka

9. Likvidace
Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na
území Evropské unie musí být všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a
akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilý telefon ani baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení
používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou
likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Baterii nevhazujte do ohně ani ji
nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

10. Prohlášení o shodě
Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. prohlašuje, že hodinky S9 jsou ve
shodě se základními požadavky směrnice 1999/5/CE (NV č. 426/200 Sb.).
Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.satomar.cz .
Copyright © 2016 Satomar, s. r. o.
Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Tiskové chyby vyhrazeny.

