
Smart Watch

Garett DZ 09 

návod
Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použitím.
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Informace obsažené v této příručce se nezmění nebo nebudou dodány bez 
předchozího upozornění.
Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím.
Bezpečnostní kód
Původní kód:  1122, kód zabraňuje neoprávněnému použití hodinek někým jiným. 
Kód by měl být změněn pro zajištění bezpečnosti dat.

1. Bezpečnostní tipy
2. Specifikace produktu:
2.1 Podrobnosti o produktu

Vypínač: ON / OFF; odblokování / blokování obrazovky; návrat zpět na menu
Port USB: nabíjení / přenos dat
Dotykový displej: každá funkce (hlavní menu) se zobrazí na prostorných dotykových 
obrazovkách.
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2.2 Obecné informace o výrobku

Můžete jít na další stránku rolováním doleva a zpět na předchozí stránku

rolováním doprava; můžete přejít na systém oznámení pohybem od shora dolů,

pro vstup do hlavního menu naopak zdola nahoru. V případě, že posunutí je příliš 
krátké, hodinky si je můžou splést s kliknutím.

2.3 Hodinky

Metoda nastavení

První způsob: zapnout, když je telefon v režimu hodin, klepněte na střed obrazovky a 
nastavte zvolené rozhraní hodinek.

Druhý způsob: zapněte hlavní menu - nastavení telefonu – nastavení standardního 
menu – zapněte výběr, vyberte režim hodinek, aby vyhovoval vaší fantazii.
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Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


