
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA – SMARTWATCH GT88+ 

 

Bezpečnostní heslo – na hodinkách je přednastaveno bezpečnostní heslo 1122. Prosíme, 

změňte ho, kvůli zvýšení bezpečnosti. 

Nabíjení – před prvním použitím prosím hodinky nabijte alespoň dvě hodiny. 

Ovládání – hodinky se ovládají pomocí dotykového displeje. Přejetím prstu do leva se 

posouváte v menu, přejetím doprava se vracíte na předchozí stránku. Přejetím nahoru a dolů 

se posouváte v menu v těchto směrech. 

Nastavení vzhledu hodinek ukazujících čas – stiskněte tlačítko power – zobrazí se hodiny. 

Přejížděním prstu do prava a do leva měníte jejich vzhled. 

Nastavení tématu: Otevřete záložku „main menu“ – poté vyberte „theme“ a zvolte 

požadované téma. 

Synchronizační software: je možno stáhnout oskenováním QR kódu v přiloženém 

originálním návodu. Osobně doporučujeme stáhnout do telefonu aplikaci MediaTek 

SmartDevice, která je volně dostupná na Google Play.  

Propojení hodinek s telefonem skrze Bluetooth: 

 Varianta propojení z telefonu: 

o V telefonu zapněte bluetooth a nastavte zařízení jako viditelné. Vyhledjet 

okolní aktivní zařízení, najděte hodinky s klikněte na „připojit“. Hodinky Vás 

vyzvou abyste potvrdili párování – stiskněte Ano na telefonu, YES na 

hodinkách. Hodinkám zároveň prosím umožněte přístup k seznamu kontaktů. 

 Varianta propojení z hodinek: 

o Na hodinkách klikněte na „menu“ – „bluetooth settings“- „open bluetooth“. 

Poté se vraťte do základního menu, otevřete aplikaci „Bluetooth dialer“ a 

klikněte na tlačítko „search“. Hodinky vyhledají telefon, stiskněte „pairing“ a 

spojte hodinky s telefonem. 

Funkce: 

Vytáčení hovorů – v menu jako DIAL – krátce stiskněte tuto ikonu a otevře se aplikace 

sloužící k vytáčení hovorů. Možností vytáčení je několik: 

 Přímé vytáčení: Na klávesnici napište požadované telefonní číslo a stiskněte „call“. 

 Vytáčení z kontaktů: Otevřete aplikaci CONTACS, vyberte požadovaný kontakt, a 

stiskněte „call“ 

 Vytáčení ze seznamu hovorů: Otevřete aplikaci CALL RECORDS, zobrazí se seznamy 

hovorů. Vyberte požadované telefonní číslo ze seznamu a stiskněte CALL. 



Při příchozím hovoru ho lze odmítnout nebo přijmout. Pokud při hovoru potřebujete 

klávesnici, postuňte obrazovku hovoru prstem doleva.  

 

Kontakty – v seznamu konaktů na hodinkách můžete provádět libovolné úpravy – měnit 

jméno, telefonní číslo, uskutečnit telefonní hovor, nebo zaslat kontaktu SMS. 

 

Bluetooth dialer – Tato aplikace slouží k vyhledávání okolních zařízení, která mají zapnutý 

bluetooth a jsou viditelná. 

 

Remote Notice – Zobrazuje upozornění přeposílaná z telefonu, jako SMS, hovory, FB 

Messenger, WhatsApp, Viber, atp. V upozorněních je možno listovat a prohlížet je i zpětně. 

 

Remote photo-taking – Vzdálené ovládání fotoaparátu telefonu – hodinky ovládají telefonní 

fotoaparát. 

 

Apple Voice – Po spojení s telefonem iPhone lze ovládat Siri z hodinek. 

 

Anti-lost – zámek proti ztrátě – hodinky dokáží vyhledat telefon pomocí zaslání zvukového 

upozornění. Pro správnou funkčnost této aplikace je zapotřebí, aby byly hodinky s telefonem 

spojeny přes Bluetooth. 

 

Settings – nastavení – zde nastavíte hodinky k obrazu svému. Lze nastavit např. bluetooth, 

čas, datum, hlasitost, atp. 

 

Pedometer – krokoměr – rozhraní této aplikace ukazuje ušlou vzdálenost, počet ušlých kroků 

a nastavené cíle (goals), zároveň na základě těchto dat ukazuje i spálené kalorie. 

Krokoměr lze nechat pracovat na pozadí – stačí ho zapnout, a poté přejet prstem do prava – 

dostanete se zpět do menu zatímco krokoměr běží. 

 

Sleep monitor – monitor spánku – Nahrává data o kvalitě spánku. Musí se spustit před 

spánkem a vypnout po probuzení, hodinky je pro správnou funkčnost zapotřebí mít nasazené 

na ruce. 

 

Alarm – budík 

 

Calendar – kalendář 

 

Music Control – hudební přehrávač – přehrává hudbu z telefonu Pro správnou funkčnost je 

potřeba mít hodinky s telefonem spárované. 

 



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! 

 


