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MOVETIME Family Watch
Zoznámenie s vašimi hodinkami
Prehľad
Fotoaparát
Tlačidlo
Zapnutie/
Vypnutie

Rozhranie
microUSB
Slot pre SIM kartu

Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie
• Dlhým stlačením na dobu 3 sekúnd hodinky zapnete.
• Dlhým stlačením na dobu 3 sekúnd zavoláte SOS, keď je vložená karta SIM a spárovaná
so smartfónom. Vo všetkých ostatných prípadoch dlhým stlačením na dobu 3 sekúnd
hodinky vypnete.
• Dlhým stlačením na dobu 15 sekúnd hodinky reštartujete.
• Krátkym stlačením ukončíte hovor pri vytáčaní.
• Krátkym stlačením zariadenie prebudíte.
• Ak nie je aktuálna obrazovka na prístroji úvodná obrazovka, vrátite sa na ňu krátkym
stlačením. Opätovným stlačením vypnete obrazovku.
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Nabíjanie hodiniek
Pripojte kábel microUSB k hodinkám a k USB nabíjačke alebo inému portu USB 1 A/5 V.

Remienok
Náramky sú dostupné v rôznych farbách, štýloch a z rôznych materiálov. Ak si chcete náramok
zakúpiť, obráťte sa na predajcu.

Odobratie náramku

2

Upevnenie nového náramku

1
2

Upozornenie na vodovzdornosť
Tento výrobok má stupeň krytia IP65 a je vhodný na každodenné použitie. NEPOUŽÍVAJTE
HO pri plávaní, potápaní či sprchovaní.

Nastavenie hodiniek
Zaobstaranie karty SIM
Na nastavenie a používanie hodiniek je nevyhnutná karta Nano SIM (nie je súčasťou balenia).
Kartu Nano SIM spolu s tarifou pre hovory a dáta získate od mobilného operátora.

Štandardné

Micro

Nano

Vloženie karty SIM
Otvorte kryt karty SIM a vložte kartu. Po vložení karty SIM ju jemne zasuňte pomocou
odstraňovača kariet, aby ste ju mohli neskôr vybrať.
3

Zapnutie hodiniek
Hodinky zapnete tak, že stlačíte tlačidlo zapnutia/vypnutia a 3 sekundy ho podržíte.

Zadanie kódu PIN
Ak ste pre svoju kartu SIM aktivovali ochranu kódom PIN, je nutné zadať kód PIN do
kontextového okna, aby ste ho pri prvom použití hodiniek mohli overiť. Karta SIM sa po troch
neúspešných pokusoch zamkne a potom budete musieť zadať kód PUK a dvakrát zadať nový
kód PIN. Po zadaní správneho čísla sa zobrazí úvodná obrazovka, ktorá vás bude informovať,
že ste úspešne deaktivovali ochranu kódom PIN.

Jazyk
Pri prvom zapnutí hodiniek budete vyzvaní, aby ste vybrali systémový jazyk. Ak chcete
systémový jazyk zmeniť, zrušte spárovanie hodiniek, dvakrát prejdite prstom z úvodnej
obrazovky a výberom možností Nastavenia > Jazyk vyberte požadovaný jazyk.

Stiahnutie a inštalácia aplikácie do smartfónu
Pri sťahovaní aplikácie postupujte nasledovne:
• Vyhľadajte aplikáciu „TCL Connect“ v obchode Google Play (Android 5.0 a vyšší) alebo
App Store (iOS 10.0 a vyšší).
• Naskenujte nasledujúci kód QR.
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Vytvorenie účtu
1. Stlačte položku Zaregistrovať a vytvorte si účet TCL Connect.
2. Zadajte svoju e-mailovú adresu a nastavte heslo účtu.(1)
3. Zadajte overovací kód doručený na vašu e-mailovú adresu. Táto e-mailová adresa sa použije
na obnovenie hesla, ak ho niekedy v budúcnosti zabudnete.
4. Stlačte položku Hotovo.

Prihlásenie k účtu
Prihláste sa zadaním svojej e-mailovej adresy a hesla. Môžete sa prihlásiť aj pomocou účtu
Facebook alebo Twitter.

Párovanie
Pred párovaním hodiniek s telefónom sa uistite, že je karta SIM správne vložená a že sa
môžete pripojiť k internetu. Ikona pripojenej siete sa zobrazí v ľavom hornom rohu základnej
obrazovky hodiniek (prejdite prstom smerom nadol z domovskej obrazovky) po pripojení na
internet.
Sieť 4G
Sieť 3G
Sieť 2G
Dátové služby pri roamingu
Žiadne pripojenie k sieti, ale je možné uskutočniť hovor
Žiadne pripojenie k sieti bez možnosti uskutočniť hovor
Existujú dva spôsoby, ako spárovať hodinky s telefónom.
• Spárovanie hodiniek naskenovaním kódu QR.
Pri prvom párovaní prejdite prstom doľava na úvodnej obrazovke hodiniek a stlačte položku
Kontakty, aby sa zobrazil kód QR.
Kód QR môžete tiež získať dvojitým potiahnutím prstom na úvodnej obrazovke hodiniek
a následným výberom možnosti Ďalšie > Kód QR.
• Spárovanie hodiniek zadaním čísla IMEI
Číslo IMEI je vytlačené na štítku obalu zariadenia. Číslo IMEI tiež môžete získať tak, že
dvakrát prejdete prstom doprava a potom vyberiete možnosti Ďalšie > Nastavenia >
O týchto hodinkách. Zadajte číslo IMEI hodiniek MOVETIME Family Watch a stlačením
tlačidla Hotovo spárujte hodinky s telefónom.
Stlačte tlačidlo OK na hodinkách.
Prečítajte si Podmienky použitia a Súkromie a zabezpečenie a začiarknite políčko.
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V aplikácii zadajte svoje telefónne číslo. Podľa pokynov vyplňte osobné údaje seniora (profilový
obrázok, meno, dátum narodenia, telefónne číslo hodiniek atď.) a stlačte položku Hotovo.
Po správnom spárovaní hodiniek MOVETIME Family Watch s telefónom sa vrátite na hlavnú
obrazovku aplikácie. Poloha hodiniek sa zobrazí tu na mape.

Pripojte hodinky k sieti Wi-Fi prostredníctvom
smartfónu
1. Otvorte aplikáciu TCL Connect. Vyberte hodinky, ktoré chcete nastaviť.
2. Vyberte Ďalšie > Wi-Fi. Stlačte položku Pridať.
3. Vyberte bezdrôtovú sieť a zadajte heslo, s ktorým sa chcete pripojiť. Ak ste v zozname
nenašli bezdrôtovú sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť, možno je skrytá. Stlačte položku Ďalšie
a zadajte identifikátor SSID a heslo, s ktorým sa chcete pripojiť.
4. Po pripojení k bezdrôtovej sieti sa ikona
zobrazí v ľavej hornej časti hodiniek. Ak chcete
na hodinkách zobraziť viac, vyberte Ďalšie > Nastavenia > Wi-Fi.

SOS
Dlhým stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na dobu 3 sekúnd aktivujete funkciu SOS, a to na
ktorejkoľvek obrazovke. Pri aktivácii funkcie SOS obdržia všetci členovia rodiny upozornenie
v aplikácii, správu SMS s tiesňovú výstrahu. Tieto správy budú obsahovať odkaz na polohu
hodiniek. Hodinky taktiež zavolajú prvému obľúbenému členovi rodiny (správca). Ak nebude
hovor prijatý do 20 sekúnd, hodinky automaticky zavolajú ďalšiemu členovi rodiny v zozname.
Ak hovor neprijme žiadny z 3 obľúbených členov rodiny, hodinky zavolajú na linku záchranného
systému.
Poznámky:
• Ak chcete pridať a nastaviť obľúbených členov rodiny, prejdite do časti „Správa členov
rodiny“ v tejto používateľskej príručke.
• Číslo linky záchranného systému nie je vo východiskovom nastavení určené a je
nutné ho pridať prostredníctvom správcovskej aplikácie TCL Connect. Číslo, ktoré je
potrebné nastaviť, závisí od vašej oblasti.
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Domov
Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zariadenie prebudíte. Na úvodnej obrazovke sa zobrazí
čas a dátum. V ponuke Nastavenia môžete zmeniť ciferník hodiniek.

Používanie dotykovej obrazovky
Stlačenie
Ak chcete vybrať aplikáciu alebo potvrdiť akciu, stlačte ju prstom.
Stlačenie a podržanie
Dlho stlačte úvodnú obrazovku. Prejdením prstom doľava zobrazíte rôzne možnosti, ktoré
môžete zvoliť stlačením.
Prejdenie prstom vľavo alebo vpravo
Prejdením prstom vľavo alebo vpravo zobrazíte aplikácie, nastavenia a funkcie.
Prejdením prstom vpravo sa vrátite na predchádzajúcu stránku po spustení akejkoľvek
aplikácie.
Prejdenie prstom nahor alebo nadol
Prejdením prstom nahor na úvodnej obrazovke zobrazíte oznámenia. Prejdením prstom nadol
na úvodnej obrazovke ovládate hlasitosť aj jas a môžete zapnúť alebo vypnúť bezdrôtové
pripojenie.

Ciferník
Dlho stlačte úvodnú obrazovku. Prejdením prstom doľava zobrazíte rôzne možnosti, ktoré
môžete zvoliť stlačením.
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Oznámenia
Prejdením prstom nahor na úvodnej obrazovke zobrazíte oznámenia. Prejdením prstom nadol
sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
môžete oznámenia po prehliadnutí zavrieť.
Prejdením prstom doľava a stlačením ikony
Prejdením prstom nahor a stlačením položky Odstrániť sa odstránia všetky oznámenia.
Správa chatu:

Pripomienky liekov

Budík

Upozornenie na dlhé sedenie

Nová funkcia „Pochvala“ v časti
Šport:

Pozvánka do skupiny

Pripomenutie udalosti

Neprijatý hovor

Hlasové pripomienky

Mobilné spojenie:

Správa chatu: V prípade prijatia správy chatu sa zobrazí oznámenie.
Budík: V prípade zaznenia budíka sa zobrazí oznámenie.
Nová funkcia „Pochvala“ v časti Šport: Keď vaše skóre niekto z vašich priateľov „pochváli“,
zobrazí sa oznámenie.
Pripomenutie udalosti: Zobrazí sa oznámenie, ktoré vás upozorní na nadchádzajúcu udalosť.
Hlasové pripomienky: Zobrazí sa oznámenie, ktoré vás upozorní na prehranie nahrávky.
Pripomienky liekov: Zobrazí sa oznámenie, ktoré vás upozorní, aby ste užili lieky.
Upozornenie na dlhé sedenie: Zobrazí sa oznámenie, ktoré vás upozorní, že dlho sedíte a mali
by ste sa rozcvičiť.
Pozvánka do skupiny: Ak dostanete pozvánku do skupinového chatu, zobrazí sa oznámenie.
Neprijatý hovor: V prípade zmeškania hovoru sa zobrazí oznámenie. Stlačením oznámenia
zavoláte späť.
Mobilné spojenie: Po úspešnom spárovaní hodiniek so smartfónom sa zobrazí oznámenie.
Upozorňujeme, že v zozname sa zobrazia len oznámenia daného dňa. Všetky oznámenia budú
vymazané každý deň o polnoci.
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Základné
Prejdením prstom nadol na úvodnej obrazovke sa dostanete na základnú stránku. Prejdením
prstom nahor sa vrátite na úvodnú obrazovku.

Počasie
Na obrazovke môžete vidieť dnešné počasie
a teplotu. Dotykom na obrazovku sa môžete
pozrieť na zajtrajšie počasie, ďalším dotykom
zobrazíte počasie pozajtra a tretím dotykom sa
znova vrátite na dnešné počasie.

Jas
Štv., 5. septembra

1. Stlačením ikony
zobrazíte ovládanie jasu.
2. Prejdením prstom vľavo alebo vpravo upravíte
jas.

Hlasitosť
1. Stlačením ikony
zobrazíte ovládacie prvky
nastavenia hlasitosti.
2. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava
upravíte hlasitosť. Keď posuvník posuniete
úplne doľava, hodinky sa stlmia a budú vibrovať.
Zvonenie a oznámenia.
Hlasitosť budíka
Hlasitosť
prichádzajúceho
hovoru
a hlasitosť výstrahy prijatej počas
hovoru.

4º

Zamračené
Dnes

Wi-Fi
Stlačením je možné zapnúť alebo vypnúť pripojenie Wi-Fi.
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Hovor
Uskutočnenie hovoru
1. Prejdite prstom doprava na úvodnej obrazovke a stlačte položku Hovor.
2. Ťuknite na číslo a stlačením ikony
ho vytočte. Môžete tiež prejsť prstom doprava do
zoznamu kontaktov, dotykom zvoliť kontakt a uskutočniť hovor.

História hovorov
Na zobrazenie histórie hovorov prejdite prstom doľava.
• Stlačením mena zavoláte späť.
, ktorá sa zobrazí na
• Prejdite po mene prstom doľava. Stlačte ikonu Odstrániť
obrazovke. Potvrďte operáciu stlačením tlačidla
alebo ju zrušte stlačením tlačidla
.
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Kontakty
Pridávanie nových priateľov
Prejdite prstom doľava na úvodnej obrazovke a stlačte položku Kontakty > + Priateľ. Držte
obe hodinky blízko seba, zatraste nimi a stlačte tlačidlo OK.

Odstránenie priateľa
V zozname kontaktov prejdite prstom doľava na meno priateľa. Stlačte ikonu Odstrániť
, ktorá sa zobrazí na obrazovke. Potvrďte operáciu stlačením tlačidla
alebo ju zrušte
stlačením tlačidla
.

Telefónny hovor
1. Prejdite prstom doľava na úvodnej obrazovke a stlačte položku Kontakty.
2. Stlačením kontaktu a vybratím ikony
začnite hovor.
Hovor ukončíte stlačením ikony
.
Ak chcete zavolať cudzej osobe, uistite sa, že je zoznam povolených kontaktov vypnutý,
ťuknite na Hovor, ťuknite na číslo a stlačením možnosti
vytočte.

Videohovor
1. Prejdite prstom doľava na úvodnej obrazovke a stlačte položku Kontakty.
2. Stlačením kontaktu a vybratím ikony
začnite hovor.
3. Dotykom na obrazovke zobrazíte ikonu ovládania a stlačením ikony
videohovor
ukončíte.
Ak chcete začať videohovor s používateľom hodiniek, musíte si stiahnuť aplikáciu do smartfónu
alebo mať hodinky s fotoaparátom.
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Chat
Odoslanie správy
Hlasová správa
Stlačením položky Chat vyberiete kontakt alebo skupinu. Podržaním ikony
a uvoľnením tlačidla ju odošlite.

nahrajte správu

Emotikony
Stlačením položky Chat vyberiete kontakt alebo skupinu. Stlačením ikony
vybrať a odoslať emotikon.

>

môžete

Fotografia
Stlačením položky Chat vyberiete kontakt alebo skupinu. Fotografie môžete posielať dvomi
spôsobmi.
• Stlačením ikony >
môžete vybrať a odoslať fotografiu z Galérie.
• Stlačením ikony > > nasnímate fotografiu. Potom označením ikony fotografiu
pošlete alebo sa stlačením ikony vrátite späť a nasnímate fotografiu ešte raz.
Poznámka:
Ak sa správa neodošle, vedľa správy sa zobrazí ikona . Stlačením ikony odošlete správu
znova.
Ak chcete dostávať správy len od ľudí na vašom zozname Kontaktov, otvorte aplikáciu TCL
Connect, zvoľte možnosti Viac > Povolení odosielatelia SMS a zapnite prepínač.

Vypočutie hlasovej správy
Ak pri kontakte existuje nevypočutá hlasová správa, na ikone kontaktu sa zobrazí červená
bodka a počet nevypočutých správ (až 99).
1. Stlačte kontakt.
2. Stlačením nevypočutej hlasovej správy si ju prehráte.
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Skupinový chat
Vytvorenie skupiny
Pred vytvorením skupiny najskôr pridajte priateľov.
1. Prejdite prstom dvakrát doľava na úvodnej obrazovke a stlačte položku Chat > Vytvoriť
skupinu.
2. Vyberte obrázok skupiny a pozvite priateľov.
3. Vytvorte skupinu stlačením tlačidla
alebo ju zrušte stlačením tlačidla
.
Správa skupinového chatu
1. Prejdite prstom dvakrát doľava na úvodnej obrazovke a stlačte položku Chat.
upravíte skupinu.
2. Prejdením prstom doľava a stlačením ikony
• Stlačte ikonu hore a pozvite priateľov, aby sa pripojili.
• Stlačením ikony zo skupiny odstránite požadovaného člena.(1)
• Stlačením položky Stlmiť túto skupinu stlmíte oznámenia pre túto skupinu.
3. Stlačte položku Uložiť.
Odstránenie skupiny
1. Prejdite prstom dvakrát doľava na úvodnej obrazovke a stlačte položku Chat.
2. Prejdením prstom doľava a stlačením ikony
ukončíte skupinu.
Ak vás tvorca skupiny z danej skupiny odstránil, farba ikony skupiny sa zmení na šedú. Keď sa
jej dotknete, kontextové okno vám pripomenie, že ste boli zo skupiny odstránení.

Odobratie priateľov zo skupiny nie je to isté ako vymazanie priateľov z hodiniek. Môžete ich stále nájsť v zozname
kontaktov.
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Fotoaparát
Nasnímanie fotografie
1. Prejdením prstom vľavo alebo vpravo na úvodnej obrazovke vyberiete aplikáciu.
2. Stlačte tlačidlo Fotoaparát a umiestnite hodinky tak, aby ste pre fotografiu našli správny
uhol.
3. Stlačením ikony
nasnímate fotografiu.

Šport
Prejdením prstom vľavo alebo vpravo na úvodnej obrazovke vyberiete aplikáciu. Stlačením
položky Šport zobrazíte svoje športové štatistiky, ako napríklad počet krokov, zabehnutú
vzdialenosť a spálené kalórie. Ak ste do hodiniek vložili kartu SIM, môžete si prezrieť rebríčky
svojich denných krokov aj krokov svojich priateľov. Ich skóre môžete označiť ikonou , keď
ich budete chcieť za ich kroky „pochváliť“. Keď vaše skóre niekto z vašich priateľov „pochváli“,
zobrazí sa oznámenie. Môžete tiež prstom prejsť na koniec tejto stránky a stlačiť položku Kto
ma pochválil. Zobrazia sa vám priatelia, ktorí vás „pochválili“.

Sledovanie spánku
Prejdením prstom vľavo alebo vpravo na úvodnej obrazovke vyberiete aplikáciu. Stlačte
položku Sledovanie spánku na zobrazenie informácií o spánku a počte hodín hlbokého
a ľahkého spánku.
Poznámka: Túto funkciu musíte najprv zapnúť v aplikácii, pretože predvolene je vypnutá.
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Ďalšie
Budík
Nastavenie nového budíka
1. Stlačte ikonu .
2. Stlačte položku Čas, prejdite prstom nahor alebo nadol a nastavte čas.
3. Stlačte položku Uložiť.
4. Stlačte položku Opakovať, potom vyberte Nikdy alebo Pondelok až Nedeľa jedenkrát či
viackrát a potom stlačte položku Uložiť.
5. Stlačte položku Dokončiť.
Vypnutie budíka
Zakázať:
Povoliť:
Stlačením prepínača môžete budík zapnúť alebo vypnúť.
Odstránenie budíka
Prejdite prstom naľavo na budíku a stlačte ikonu

, aby ste ju odstránili.

Správa
Čítanie správy
Prejdite prstom nahor/nadol a dotykom zvoľte správu, ktorú si prajete prečítať.
Odstránenie správy
Prejdite prstom vľavo na správe, ktorú chcete zmazať. Stlačte ikonu Odstrániť
, ktorá
sa zobrazí na obrazovke. Potvrďte operáciu stlačením tlačidla
alebo ju zrušte stlačením
tlačidla
.
Odstránenie všetkých správ.
1. Prejdite prstom nahor, aby ste sa dostali na koniec zoznamu správ.
2. Stlačte voľbu Odstrániť všetko.

Ciferník
Môžete si vybrať z rôznych ciferníkov.
1. Stlačte ikonu
.
2. Prejdite prstom doľava alebo doprava a pozrite si rôzne ciferníky.
3. Kliknutím na jeden z nich ho potvrdíte a vrátite sa na stránku nastavení.
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Kód QR
Stlačením zobrazíte kód QR.

Galéria
Zobrazenie fotografie/videa
1. Stlačte položku Ďalšie > Galéria.
2. Stlačením fotografie ju zobrazíte.
3. Posunutím prsta nahor zobrazíte predchádzajúcu fotografiu.
Posunutím prsta nadol zobrazíte nasledujúcu fotografiu.
Prejdením prstom vpravo sa vrátite na predchádzajúcu ponuku.
Zdieľanie fotografie
1. Stlačte položku Ďalšie > Galéria.
2. Stlačením fotografie ju zobrazíte.
3. Opätovným stlačením fotografie sa zobrazia tlačidlá úpravy.
4. Stlačte ikonu
.
5. Vyberte priateľa alebo skupinu.
6. Po úspešnom zdieľaní fotografie sa vrátite na obrazovku
zobrazenia fotografií.
Pridanie nálepky emotikonu k fotografii.
1. Stlačte položku Ďalšie > Galéria.
2. Stlačením fotografie ju zobrazíte.
3. Opätovným stlačením fotografie sa zobrazia tlačidlá úpravy.
4. Stlačte ikonu

.

5. Vyberte nálepku emotikonu. Stlačte a podržte prstami ikonu
. Potom prejdite prstami na
displeji nahor a doľava alebo dole a doprava, aby ste priblížili, respektíve vzdialili nálepku
emotikonu.
Odstránenie fotografie
1. Stlačte položku Ďalšie > Galéria.
2. Stlačením fotografie ju zobrazíte.
3. Opätovným stlačením fotografie sa zobrazia tlačidlá úpravy.
4. Stlačte ikonu
.
5. Stlačte tlačidlo OK.
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Kalkulačka
Kalkulačku hodiniek Family Watch zobrazíte prejdením prstom doľava alebo doprava na
úvodnej obrazovke a stlačením položky Ďalšie a ďalej stlačením ikony

.

Upozornenie na dlhé sedenie
Zvoľte časový interval upozornenia na dlhé sedenie
1. Stlačte položku Ďalšie > Upozornenie na dlhé sedenie.
2. Zvoľte časový interval: 1 hodina, 1 hodina 30 minút alebo 2 hodiny.
Stlačením prepínača režim zapnete alebo vypnete. V predvolenom nastavení je režim vypnutý.
Poznámka: Pripomienky nebudete dostávať v dobe, keď je aktívna funkcia sledovania spánku
a počas obeda (od 12:00 do 14:00). Aj pokiaľ nie je funkcia sledovania spánku zapnutá,
upozornenia na dlhé sedenie nie je aktívne v dobe medzi 21:00 a 9:00.

Nastavenia
Wi-Fi
Stlačením je možné zapnúť alebo vypnúť pripojenie Wi-Fi. V predvolenom nastavení je dátový
roaming vypnutý.
Roamingové pripojenie
Stlačením je možné zapnúť, respektíve vypnúť dátový roaming. V predvolenom nastavení je
zapnutý.
Displej
Nastavenie jasu obrazovky:
1. Stlačte položku Ďalšie > Nastavenia > Displej > Jas.
2. Posunutím posuvníka požadovaným smerom nastavíte jas.
Nastavenie doby zobrazenia obrazovky:
1. Stlačte položku Ďalšie > Nastavenia > Displej > Časový limit obrazovky.
2. Vyberte požadovaný čas: 10 sekúnd, 30 sekúnd alebo 1 minúta.
Nastavenie veľkosti písma na hodinkách:
1. Stlačte položku Ďalšie > Nastavenia > Displej > Veľkosť písma.
2. Zvoľte veľkosť: väčšie alebo normálne písmo.
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Zvuk
Zmena zvonenia:
1. Stlačte položku Ďalšie > Nastavenia > Zvuk.
2. Stlačte položku Tón zvonenia hovoru a zmeňte tón zvonenia prichádzajúcich hovorov.
Stlačte položku Tón zvonenia oznámenia a zmeňte tón zvonenia oznámení.
Stlačte položku Tón zvonenia budíka a zmeňte tóny zvonenia požadovaných budíkov.
Zapnutie vibrácie
Stlačte položku Ďalšie > Nastavenia > Zvuk a prepnite na položku Tiež vibrovať pri zvonení.
Hodinky vibráciami upozorňujú na hovory, správy, budíky, pripomienky, nízku úroveň nabitia
batérie, zapnutie, vypnutie a oznámenie.
Nastavenie hlasitosti:
1. Stlačte položku Ďalšie > Nastavenia > Zvuk.
2. Potiahnutím prsta doľava alebo doprava upravíte hlasitosť. Keď posuvník posuniete úplne
doľava, hodinky sa stlmia a budú vibrovať.
Zvonenie a oznámenia.
Hlasitosť budíka
Hlasitosť prichádzajúceho hovoru a hlasitosť výstrahy prijatej počas hovoru.
Pamäť hodiniek
Kontrola úložného priestoru:
1. Stlačte položku Ďalšie > Nastavenia > Pamäť hodiniek. Stav úložiska (celkom využité alebo
celkom voľné) môžete vidieť hore.
2. Po stlačení položky Galéria si môžete prezerať uložené fotografie. Prejdením prstom vpravo
sa vrátite na obrazovku Pamäť hodiniek.
Uvoľnenie miesta v úložisku:
1. Stlačte položku Ďalšie > Nastavenia > Pamäť hodiniek.
2. Stlačením položky Vyčistiť odstránite všetky fotografie uložené v hodinkách.
3. Stlačte tlačidlo OK.
VoLTE
VoLTE (Voice over Long-Term Evolution) slúži na komunikáciu prostredníctvom hlasových/
video hovorov vo vysokej kvalite prostredníctvom siete 4G.
Reštart
Reštartovanie hodiniek:
1. Stlačte položku Ďalšie > Nastavenia > Reštart.
2. Voľbu potvrďte stlačením tlačidla OK.
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Obnova kódu PIN
Obnovenie kódu PIN:
1. Stlačte položku Ďalšie > Nastavenia > Obnoviť kód PIN.
2. Zadajte svoj kód PIN a stlačte tlačidlo OK.
Jazyk
Jazyk hodiniek môžete nastaviť prejdením prstom nahor alebo nadol a vybratím požadovaného
jazyka.
Aktualizácie
Aktualizácia operačného systému hodiniek:
1. Stlačte položku Ďalšie > Nastavenia > Aktualizácia.
2. Ak je k dispozícii aktualizácia, stiahnite ju stlačením položky Aktualizácia. Stlačením tlačidla
OK potvrdíte, že je v poriadku používať dátovú sieť na sťahovanie aktualizácií, ak nemáte
pripojenie k Wi-Fi.
3. Po úspešnom stiahnutí súboru sa zariadenie automaticky reštartuje, aby dokončilo
aktualizáciu.
Ak v hodinkách zlyhá aktualizácia, skontrolujte nasledujúce:
• Či sú hodinky pripojené k sieti.
• Či je úroveň nabitia batérie aspoň 30 %.
• Či majú vaše hodinky dostatok voľnej úložnej kapacity.
Poznámka: Hodinky počas aktualizácie nevypínajte, inak by sa zariadenie mohlo poškodiť.
Informácie o hodinkách:
Tu môžete zobraziť informácie o zariadení vrátane verzie firmvéru, verzie hardvéru, čísla IMEI
a nosičov.
Vypnutie
Stlačením vypnete hodinky.

Pripomienka
Skontrolujte, čo je dnes potrebné vykonať v tomto zozname. Zoznam vytvára jeden
z opatrovníkov pomocou svojho smartfónu.
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Aplikácia TCL Connect
Správa zariadenia
Zobrazte informácie o všetkých pripojených zariadeniach vrátane názvov hodiniek
a sledovacích zariadení a ich úrovne nabitia batérie.

Informácie o profile
Zobrazenie a zmena informácií o profile
1. Stlačte ikonu
v ľavom hornom rohu stránky VŠETKO
V JEDNOM.
2. Vyberte svoj účet.
3. Upravte fotografiu, meno, pohlavie, deň narodenia, oblasť
a heslo.
4. Svoj účet opustíte stlačením tlačidla Odhlásiť.
Vymazanie medzipamäte
Zobrazte veľkosť súboru
medzipamäť vymažete.

medzipamäte

a

stlačením

Pridanie nových hodiniek
V rámci svojho účtu môžete pridávať a spravovať viac
hodiniek a sledovacích zariadení.
1. Stlačte položku Ťuknutím pridáte zariadenie na stránke
VŠETKO V JEDNOM.
2. Pridajte nové zariadenie. (Ďalšie informácie o párovaní
hodiniek s telefónom nájdete v časti Párovanie str. 5
v tejto používateľskej príručke.)

Stránka VŠETKO
V JEDNOM

Správa členov rodiny
Členov rodiny môžete pridávať pomocou aplikácie správcu ručne alebo naskenovaním kódu
QR.
Ručné pridanie člena rodiny
1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku Ďalšie.
2. Prejdením prstom doľava alebo doprava vyberiete hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku Kontakty hodiniek.
4. Stlačte ikonu v pravej hornej časti obrazovky.
5. Zadajte meno/vzťah a telefónne číslo. Môžete taktiež nahrať fotografiu (voliteľne).
6. Stlačte položku Uložiť.
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Pridanie člena rodiny prostredníctvom kódu QR.
1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku Ďalšie.
2. Prejdením prstom doľava alebo doprava vyberiete hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku Zdieľať kód QR.
4. Na obrazovke sa zobrazí kód QR. Ak je pozvaný člen rodiny vo vašej blízkosti, môže ho
priamo naskenovať pomocou aplikácie TCL Connect. Ak pozvaný člen rodiny nie je blízko,
môžete mu kód QR poslať stlačením ikony .

Domov

Späť na stránku VŠETKO V JEDNOM
Neprečítané správy
Športy pre seniorov a sledovanie spánku
Poloha telefónu
Držte a pohybujte prstami pre priblíženie, respektíve vzdialenie mapy.
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Poloha seniora

Prepínajte medzi satelitným a obyčajným zobrazením.

Stlačením aktualizujete polohu telefónu.

Režim Live Tracking

História

Stlačením prepnete zobrazenie pre jednotlivé zariadenia alebo pre viac zariadení

Stlačením aktualizujete polohu hodiniek

Navigácia v 3. aplikácii
Režim Live Tracking
Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie TCL Connect z obchodu Google Play alebo Apple App
Store.
Ak je aktivovaná služba Live Tracking, prístroj nepretržite monitoruje a zaznamenáva svoju
polohu.
Povoliť alebo zakázať službu Live Tracking.
Stlačte tlačidlo Live Tracking, vyberte časové obdobie a voľbu potvrďte. Služba Live Tracking
bude aktivovaná a začne odpočítavanie času.
Po uplynutí tejto doby bude služba Live Tracking automaticky zakázaná.
Túto službu môžete tiež deaktivovať ručne stlačením tlačidla Live Tracking.
Upozorňujeme, že služba Live Tracking môže vyžadovať dodatočnú energiu batérie. Pred
aktiváciou služby Live Tracking sa uistite, že je batérie úplne nabitá.
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Chat
Odoslanie hlasovej správy, emotikonu, fotografie alebo
textu
1. Stlačte ikonu chatu
2. Zvoľte, či chcete správu poslať do hodiniek seniora
alebo do rodinného chatu.
• Hlasovú správu odošlete stlačením a podržaním
spodnej časti obrazovky. Hlasové správy môžu mať
dĺžku až 60 sekúnd.
• Stlačením ikony
v pravom dolnom rohu obrazovky
zobrazte emotikony a vyberte ten, ktorý chcete
odoslať.
v pravej dolnej časti obrazovky
• Stlačením ikony
zobrazíte viac. Fotografiu môžete okamžite nasnímať
tak, že stlačíte fotoaparát, prípadne je možné ju
vybrať z galérie a následne poslať.
• Ak chcete zadať text, stlačte ikonu klávesnice vľavo
dole.
Odstránenie správy
1. Dlho stlačte správu, ktorú chcete odstrániť.
2. Ak chcete odstrániť vybranú správu, stlačte položku
Odstrániť v rozbaľovacej ponuke. Ak chcete odstrániť
všetky správy v chate, stlačte položku Ďalšie > Všetky >
Poznámky:
• Nevypočuté správy sú označené červenou bodkou.
• Správu si vypočujte stlačením.
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.

Hovor
Hlasový hovor
1. Stlačte ikonu volania .
2. Vyberte priateľa a stlačte ikonu
3. Stlačte tlačidlo OK.
4. Hovor ukončíte stlačením ikony

.
.

Videohovor
1. Stlačte ikonu volania .
2. Vyberte priateľa a stlačte ikonu
3. Stlačte tlačidlo OK.

.

4. Hovor ukončíte stlačením ikony

.
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Ďalšie
Zdieľanie kódu QR
Dotknite sa obrazovky a zdieľajte kód QR so svojou
rodinou. Rodinní členovia si kód potom môžu naskenovať
a stiahnuť aplikáciu TCL Connect. Keď znova naskenujú kód
pomocou aplikácie, budú pridaní do zoznamu kontaktov
správcu.

Geofence
Pre miesta, ktoré senior často navštevuje (napr. domov,
centrum pre seniorov a pod.), môžete nastaviť takzvané
„zóny Geofence“. Po nastavení obdržíte z aplikácie TCL
Connect oznámenie vždy, keď senior vstúpi do zóny
Geofence alebo ju opustí.
Nastavenie zóny Geofence
1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku Ďalšie.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku Geofence.
4. Stlačte položku Pridať zónu Geofence.
5. Zadajte názov bezpečnej zóny Geofence a jej adresu.
6. Zadajte dosah.
7. Stlačte položku Hotovo.
8. Stlačením prepínača môžete bezpečnú zónu Geofence povoliť alebo zakázať.

Kontakty hodiniek
Skupina podľa kontaktov: Rodina, Priateľ a Priatelia pridaní hodinkami.
• Rodina: Prvý z ich členov je správca smartfónu a druhý je aktuálny kontakt hodiniek,
ostatní sú kontakty, ktoré sú s týmito hodinkami spárované.
• Priateľ: Kontakty pridané telefónom.
• Priatelia pridaní hodinkami: Kontakty pridané pomocou hodiniek.
Manuálne pridaní priatelia
1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku Ďalšie.
2. Prejdením prstom doľava alebo doprava vyberiete hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku Kontakty hodiniek.
4. Stlačte ikonu v pravej hornej časti obrazovky.
5. Zadajte meno/vzťah a telefónne číslo. Môžete taktiež nahrať fotografiu (voliteľne).
6. Stlačte položku Hotovo.
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Pridanie člena rodiny prostredníctvom kódu QR.
1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku Ďalšie.
2. Prejdením prstom doľava alebo doprava vyberiete hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku Zdieľať kód QR.
4. Na obrazovke sa zobrazí kód QR. Ak je pozvaný člen rodiny vo vašej blízkosti, môže ho
priamo naskenovať pomocou aplikácie TCL Connect. Ak pozvaný člen rodiny nie je blízko,
môžete mu kód QR poslať stlačením ikony .
Upraviť údaje priateľa
1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku Ďalšie.
2. Prejdením prstom doľava alebo doprava vyberiete hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku Kontakty hodiniek.
4. Vyberte priateľa a potom stlačte položku Upraviť v pravom hornom rohu obrazovky.
5. Upravte meno, telefónne číslo a fotografiu. Stlačením položky Odstrániť odstránite tento
kontakt.
6. Stlačte položku Uložiť.
Nastavenie núdzových kontaktov
1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku Ďalšie.
2. Prejdením prstom doľava alebo doprava vyberiete hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku Kontakty hodiniek > Núdzový kontakt. Prvé 3 kontakty v zozname sú
predvolené núdzové kontakty. Začiarknutím políčka pri kontakte môžete toto nastavenie
zmeniť.
4. Stlačte položku Tiesňové číslo a nastavte si svoje číslo SOS.
5. Stlačte položku Uložiť.
SOS
Ak senior použije tiesňové volanie, tiesňová správa bude odoslaná všetkým núdzovým
kontaktným osobám. Táto správa bude obsahovať odkaz. Stlačením odkazu prejdete priamo
na obrazovku SOS. Poloha seniora sa zobrazí na mape.

Pripomienky
Existujú 3 druhy pripomienok – Pripomienka liekov, Hlasová pripomienka a Pripomienka
udalosti.
Nastavenie pripomienky liekov:
1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku Ďalšie.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku Pripomienka. Stlačte údaje so zelenou bodkou, aby sa zobrazili pripomienky.
4. Stlačením položky Pridať > Pripomienka liekov vytvoríte novú pripomienku.
5. Na premenovanie klepnite na nadpis.
6. Nastavte čas pripomienky liekov. Môžete nastaviť až 5 časov na deň.
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7. Nastavte, kedy sa má pripomienka liekov opakovať.
8. Stlačte položku Uložiť.
9. Prejdením prstom doľava pripomienku odstránite.
Nastavenie hlasovej pripomienky
1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku Ďalšie.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku Pripomienka. Stlačte údaje so zelenou bodkou, aby sa zobrazili pripomienky.
4. Stlačením položky Pridať > Hlasová pripomienka vytvoríte novú pripomienku.
5. Podržte ikonu na nahranie záznamu pripomienky.
6. Nastavte čas pripomienky.
7. Nastavte, kedy sa má hlasová pripomienka opakovať.
8. Stlačte položku Uložiť.
9. Prejdením prstom doľava pripomienku odstránite.
Nastavenie pripomienky udalosti
1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku Ďalšie.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku Pripomienka. Stlačte údaje so zelenou bodkou, aby sa zobrazili pripomienky.
4. Stlačením položky Pridať > Pripomienka udalosti vytvoríte novú pripomienku.
5. Nastavte názov.
6. Nastavte, kedy má udalosť začínať a kedy končiť.
7. Nastavte, kedy sa má položka opakovať.
8. Stlačte položku Uložiť.
9. Prejdením prstom doľava pripomienku odstránite.

Hodiny
Nastavenie budíka
1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku Ďalšie.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku Hodiny.
4. Stlačte položku Pridať.
5. Nastavte čas budíka.
6. Nastavte, v ktoré dni sa má budík opakovať.
7. Stlačte položku Uložiť.
8. Stlačením prepínača môžete budík zapnúť alebo vypnúť.
9. Prejdením prstom doľava pripomienku odstránite.
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Zdravie
Informácie o športových aktivitách:
Môžete si prezrieť údaje o počte krokov, spálených kalóriách a zabehnutej vzdialenosti,
ktoré používateľ hodiniek dosiahol pri chôdzi a behu. Športové štatistiky je možné zobraziť
vo formáte deň, týždeň a mesiac. Ťuknutím na ikonu
môžete športové výsledky zdieľať.
môžete pochváliť.
Ťuknutím na ikonu
Nastavenie športového cieľa
1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku Ďalšie.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku Športové informácie, ak chcete zobraziť športové výsledky z dneška. Ak
chcete zobraziť výsledky iných dní, stlačte ikonu alebo .
4. Stlačte ikonu
. Pre seniora nastavte tieto údaje: Výška a Váha. Nastavte cieľový počet
krokov.
5. Stlačte položku Hotovo.
Informácie o sledování spánku:
Nastavte režim sledovania spánku:
1. Zapnite režim sledovania spánku.
2. Zvoľte časový interval pre režim sledovania spánku.
3. Stlačte položku Uložiť.
Zobrazte údaje sledovania spánku:
Tu môžete zobraziť denný (D), týždenný (T), mesačný (M) alebo ročný (R) prehľad informácií
o svojom spánku. Sú sledované informácie o čase, kedy ste išli spať, dĺžke hlbokého a ľahkého
spánku a celkovej dĺžke spánku.

Wi-Fi
Ak je k dispozícii sieť Wi-Fi, môžete hodinky nastaviť tak, aby sa pripájali v režime Wi-Fi. Po
úspešnom pripojení k sieti Wi-Fi v smartfóne povoľte funkciu Wi-Fi na hodinkách.
1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku Ďalšie.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku Wi-Fi > Pridať.
4. Dostupné siete Wi-Fi sa zobrazia v zozname. Ťuknite na jednu z nich a zadajte heslo.
5. Stlačte položku Pridať.
Ak chcete používať vybranú sieť Wi-Fi, povoľte v hodinkách funkciu Wi-Fi.
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Plánované zapnutie alebo vypnutie
Hodinky môžete nastaviť tak, aby sa v naplánovanej dobe automaticky zapli alebo vypli.
Používateľ hodiniek sa môže rozhodnúť, či chce hodinky ponechať zapnuté alebo ich vypnúť.
1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku Ďalšie.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku Plánované zapnutie/vypnutie.
4. Nastavte čas zapnutia a čas vypnutia.
5. Vyberte, ktoré dni v týždni naplánujete časy zapnutia a vypnutia.
6. Stlačte položku Uložiť.
7. Stlačením prepínača môžete plánované zapnutie alebo vypnutie povoliť alebo zakázať.

Časové pásmo
V ponuke časových pásiem môžete nastaviť svoje časové pásmo, povoliť alebo zakázať
automatický dátum a čas a nastaviť 12-hodinový alebo 24-hodinový formát.

Jazyk
V predvolenom nastavení sa bude jazyk hodiniek Family Watch riadiť jazykom správcovskej
aplikácie TCL Connect. V predvolenom nastavení je použitá angličtina.

Aktualizácia firmvéru
Firmvér hodiniek alebo verziu aplikácie TCL Connect môžete aktualizovať podľa tohto postupu:
1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku Ďalšie.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Stlačte položku Aktualizácia firmvéru.
4. Stlačte tlačidlo Stiahnuť.
Poznámka: Pri použití mobilného dátového prenosu na sťahovanie aktualizácií môžu byť
účtované vysoké poplatky. Hodinky sa po aktualizácii automaticky reštartujú.

Zrušenie spárovania hodiniek
Ak chcete zrušiť spárovanie hodiniek, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
1. Na hlavnej obrazovke aplikácie stlačte položku Ďalšie.
2. Vyberte hodinky Family Watch.
3. Prejdite nižšie a stlačte položku Zrušiť spárovanie.
4. V zobrazenom okne znovu stlačte tlačidlo Zrušiť spárovanie.

Režim informácií o polohe
Automatický režim: Zariadenie určí početnosť a technológiu sledovania polohy automaticky.
Čím rýchlejšie sa zariadenie pohybuje, tým častejšie sú prenášané informácie o polohe –
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zariadenie vonku používa signál GPS, vnútri budov zariadenie používa na určenie polohy WiFi hotspoty a mobilné siete.
Režim nízkej spotreby: Poloha sa prenáša len po kliknutí na ikonu polohy.

Časté otázky
Ak máte otázky týkajúce sa používania hodiniek, stlačte najprv odpovede na najčastejšie
otázky. Môže to byť najrýchlejší spôsob, ako vyriešiť váš problém.

Používateľská príručka
Táto príručka detailne popisuje, akým spôsobom používať hodinky a aplikáciu TCL Connect.
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Bezpečnosť a používanie
Odporúčame vám, aby ste si túto kapitolu pred použitím vášho zariadenie pozorne prečítali.
Výrobca sa zrieka všetkej zodpovednosti za škody, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku
nesprávneho použitia alebo použitia mimo pokyny obsiahnuté v tejto príručke.

Bezpečnosť v cestnej premávke
Keďže výskumy preukázali, že používanie zariadenia počas riadenia vozidla predstavuje
skutočné riziko, prosíme šoférov, aby svoje zariadenie počas jazdy nepoužívali.
Keď sú hodinky MOVETIME Family Watch zapnuté, vysielajú elektromagnetické vlny, ktoré
môžu rušiť elektronické systémy vozidla, ako napríklad brzdy s antiblokovacím systémom
(ABS) alebo airbagy. Predchádzanie ťažkostiam:
-- – Hodinky MOVETIME Family Watch neklaďte na palubnú dosku ani do oblasti airbagov.
-- – U predajcu či výrobcu vozidla overte, či je palubná doska dostatočne tienená pred
rádiofrekvenčnými vlnami.

PODMIENKY POUŽITIA:
Na účely optimalizácie výkonnosti hodiniek MOVETIME Family Watch odporúčame zariadenie
občas vypnúť.
Vypnite hodinky MOVETIME Family Watch pred nástupom do lietadla.
Hodinky MOVETIME Family Watch taktiež vypnite v zdravotníckych zariadeniach s výnimkou
miest vyhradených na telefonovanie. Rovnako ako v prípade mnohých ďalších bežne
používaných zariadení sa môžu mobilné zariadenia navzájom rušiť s inými elektrickými či
elektronickými zariadeniami a zariadeniami využívajúcimi rádiové frekvencie.
V blízkosti plynu alebo horľavých tekutín hodinky MOVETIME Family Watch vypnite.
Prísne dodržujte všetky pokyny zverejnené v skladiskách palív, na benzínových staniciach,
v chemických továrňach či v inom potenciálne výbušnom prostredí.
Keď sú hodinky MOVETIME Family Watch zapnuté, udržujte ich vo vzdialenosti aspoň 15 cm
od akýchkoľvek lekárskych zariadení, napríklad kardiostimulátorov, načúvacích prístrojov
alebo inzulínových púmp a pod.
Upozorňujeme, že hodinky MOVETIME Family Watch nie je možné rozložiť, a teda nie je
možné odstrániť batériu. Nepokúšajte sa hodinky MOVETIME Family Watch rozoberať.
V opačnom prípade bude vašej záruke zrušená platnosť. Pri rozoberaní zariadenia by taktiež
mohlo dôjsť k poškodeniu batérie a úniku tekutín, ktoré by mohli vyvolať alergickú reakciu.
S hodinkami MOVETIME Family Watch zaobchádzajte vždy opatrne a uchovávajte ich na
čistom a bezprašnom mieste.
Nedovoľte, aby boli vaše hodinky MOVETIME Family Watch vystavené vplyvom nepriaznivého
počasia alebo prostredia (vlhkosť, navlhnutie, dážď, vniknutie tekutín, prach, morský vzduch
a pod.). Prevádzková teplota odporúčaná výrobcom je v rozmedzí od -10 °C do +45 °C.
Pri teplote nad 55 °C môže dôjsť k zhoršeniu čitateľnosti displeja zariadenia, ktoré je však iba
dočasné a nie je závažné.
Hodinky MOVETIME Family Watch neotvárajte, nerozoberajte a nepokúšajte sa ich
svojpomocne opravovať.
Hodinky MOVETIME Family Watch nepúšťajte na zem, nehádžte s nimi ani ich neohýbajte.
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Ak je sklenená obrazovka hodiniek MOVETIME Family Watch poškodená, prasknutá alebo
rozbitá a chcete predísť zraneniam, hodinky nepoužívajte.
Nenanášajte na hodinky MOVETIME Family Watch žiadne farby.
Používajte výlučne príslušenstvo odporúčané spoločnosťou TCL Communication Ltd. a jej
pobočkami, ktoré je kompatibilné s modelom zariadenia.
Dodržiavajte všetky varovania.
Nepokúšajte sa hodinky MOVETIME Family Watch otvoriť alebo rozobrať. Pri nesprávnom
zaobchádzaní sa môže zariadenie aj s batériou poškodiť, čím sa môže stať nebezpečným pre
ľudské zdravie i životné prostredie.
Nečistite hodinky MOVETIME Family Watch agresívnymi čistiacimi prostriedkami.
Nevkladajte hodinky MOVETIME Family Watch do umývačiek riadu, práčok ani sušičiek.
Neklaďte hodinky MOVETIME Family Watch na hrejúce zariadenia, ako sú mikrovlnné rúry,
sporáky alebo radiátory.
Nevystavujte hodinky MOVETIME Family Watch extrémnym teplotám. Odporúčaná teplota
je v rozsahu -10 °C až 55 °C.
Neumiestňujte hodinky MOVETIME Family Watch do blízkosti ohňa.
Nelikvidujte hodinky MOVETIME Family Watch ohňom. Môže dôjsť k výbuchu zariadenia.
Zabráňte kontaktu USB konektora s vodou, mohol by zhrdzavieť.
Hodinky MOVETIME Family Watch nerozbíjajte, nepúšťajte na zem a neprepichujte.
Lekárske prístroje
Informácie o prípadnom rušení medzi lekárskym zariadením a hodinkami vám poskytne lekár
alebo výrobca daného zariadenia.
Varovanie! NEBEZPEČENSTVO PREHLTNUTIA malých dielov. Nie je vhodné pre deti
mladšie ako 3 roky.
Lomy a miesta odstrelu
Ak sa nachádzate v oblasti odstrelu alebo v oblasti so zákazom používania „rádiových
vysielačov“ alebo „elektronických zariadení“, vypnite zariadenie, aby ste zabránili možnému
rušeniu zariadení riadiacich odstrel.
Stupeň krytia
Hodinky boli testované v riadenom prostredí a sú certifikované ako odolné voči vode a prachu
v špecifických situáciách (spĺňajú požiadavky klasifikácie IP65 opísané medzinárodným
štandardom IEC 60529 – Stupeň ochrany krytom [IP Code]; podmienky testu: 15 – 35 °C,
86 – 106 kPa, 6,3 mm vnútorný priemer trysky, 3 minúty). Napriek tejto kategorizácii vaše
zariadenie nie je odolné voči poškodeniu vodou v každej situácii.
Zariadenie môžete napríklad nosiť a používať pri telesných aktivitách (vystavenie potu
hodinkám nevadí), počas dažďa alebo pri umývaní rúk sladkou vodou. Neodporúča sa však
hodinky ponárať do vody, pretože sú chránené iba pred nízkotlakovými prúdmi vody. Z tohto
dôvodu sa neodporúča nosiť ich pri plávaní alebo sprchovaní.
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Pri používaní hodiniek dodržiavajte nasledujúce opatrenia:
Ak bolo zariadenie vystavené sladkej vode, dôkladne ho vysušte čistou mäkkou handričkou.
Ak bolo zariadenie vystavené akejkoľvek inej kvapaline ako sladkej vode (napr. slanej vode,
kvapalným chemikáliám, octu, alkoholu alebo tekutým čistiacim prostriedkom), okamžite
ho opláchnite sladkou vodou a dôkladne ho vysušte čistou mäkkou handričkou. Ak hodinky
neopláchnete sladkou vodou a nevysušíte podľa pokynov, môžu byť fyzicky poškodené alebo
môžu začať fungovať nesprávne.
Pred nabíjaním hodinky usušte.
Neponárajte hodinky do kvapalín.
Nevystavujte hodinky žiadnym silným prúdom kvapalín, ako je voda z kohútika, morské vlny
alebo vodopády.
Nenoste hodinky v saunách a parných kúpeľoch.
Hoci sú hodinky odolné voči vode, mali by ste sa vyhnúť ich noseniu v prostrediach s nadmerným
množstvom prachu, piesku či blata a vo vlhkých prostrediach s extrémne vysokými či nízkymi
teplotami.
Záruka na výrobok sa nevzťahuje na poškodenie či poruchy spôsobené zneužitím či nevhodným
použitím hodiniek (vrátane použitia v prostrediach, kde sú prekročené obmedzenia stanovené
príslušným stupňom krytia).
Prvá číslica v dvojcifernom stupni krytia udáva stupeň ochrany pred pevnými predmetmi,
ako je prach. Druhá číslica udáva mieru odolnosti hodiniek voči vode, ako je to vysvetlené
v tabuľke nižšie.
Odolnosť voči pevným predmetom, ako je prach
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Žiadna zvláštna ochrana
Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 50 mm
Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 12 mm
Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 2,5 mm
Ochrana pred pevnými predmetmi s priemerom väčším než 1 mm
Ochrana pred prachom; obmedzené prenikanie (žiadne škodlivé nánosy)
Úplná ochrana pred prachom

Odolnosť voči vode
0:
1:
2:
3:
4:
5:

Žiadna zvláštna ochrana
Ochrana voči kvapkajúce vode
Ochrana voči kvapkajúcej vode, keď sú hodinky naklonené v uhle max. 15 stupňov
Ochrana voči striekajúcej vode
Ochrana voči poliatiu vodou
Ochrana voči nízkotlakovým prúdom vody zo všetkých smerov

ALERGÉNY:
Spoločnosť TCL Communication Ltd. vo svojich produktoch nepoužíva známe alergény. Občas
sa môže pri výrobe zariadenia alebo jeho súčasti použiť stopové množstvo alergénu, ktorý
by mohol u niektorých jednotlivcov spôsobiť problémy. Tento prístup je bežný pri mnohých
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typoch produktov. Odporúčame sledovať všetky produkty, ktoré sa dostávajú do dlhodobého
kontaktu s pokožkou a v prípade podráždenia kože ich dať dole.
Služby viazané na polohu
Aby ste v zariadeniach spoločnosti TCL mohli používať služby viazané na polohu, spoločnosť
TCL a jej partneri a držitelia licencie môžu zhromažďovať, využívať a zdieľať presné dáta
o polohe, okrem iného aj dáta o geografickej polohe vášho zariadenia v reálnom čase. Služby
viazané na polohu, ak sú dostupné, môžu približnú polohu zariadenia určovať na základe údajov
technológie GPS, Bluetooth a IP adresy v kombinácii s informáciami o verejných prístupových
bodoch siete WLAN a polohe vysielačov mobilných operátorov a ďalšími technológiami.
Pokiaľ neudelíte zvláštny súhlas, tieto dáta o polohe sa zhromažďujú anonymne, vo forme,
ktorá neumožňuje určenie vašej totožnosti, a spoločnosť TCL a jej partneri a držitelia licencie
ich využívajú na účely poskytovania produktov a služieb viazaných na polohu. Vaše zariadenie
napríklad môže zdieľať informácie o svojej geografickej polohe s poskytovateľmi aplikácií,
ktorých služby viazané na polohu sa rozhodnete využívať.
DÔVERNOSŤ ÚDAJOV
Zapamätajte si, že pri používaní hodiniek MOVETIME Family Watch môžu byť s hlavným
zariadením (smartfónom) zdieľané niektoré vaše osobné údaje. Za ochranu svojich osobných
údajov zodpovedáte vy sami. Nezdieľajte ich so žiadnym neoprávneným zariadením alebo
zariadením tretích strán, ktoré sú pripojené k vášmu zariadeniu. Pred recykláciou, vrátením
alebo darovaním svojho zariadenia nezabudnite všetky osobné údaje odstrániť. Aplikácie
a aktualizácie vyberajte obozretne a inštalujte ich iba z dôveryhodných zdrojov.
Všetky údaje zdieľané so spoločnosťou TCL Communication Ltd. sa ukladajú v súlade
s príslušnými zákonmi o ochrane údajov. Na tieto účely spoločnosť TCL Communication Ltd.
zaviedla a dodržiava primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých vašich
osobných údajov, napríklad proti neoprávnenému prístupu alebo nezákonnému spracovaniu
a náhodnej strate alebo zničeniu či poškodeniu takýchto osobných údajov, ktoré poskytujú
primeranú úroveň zabezpečenia s ohľadom na
– dostupné technické možnosti,
– náklady na zavedenie opatrení,
– riziká súvisiace so spracovaním osobných údajov,
– citlivosť spracovávaných osobných údajov.
Svoje osobné údaje si môžete kedykoľvek prezrieť, skontrolovať a upraviť po prihlásení do
svojho používateľského účtu, po návšteve svojho používateľského profilu alebo tak, že nás
budete priamo kontaktovať na adrese privacy.europe @tcl.com. Ak potrebujete svoje
osobné údaje upraviť alebo zmazať, môžeme vás požiadať o preukázanie vašej totožnosti, než
budeme môcť vašu žiadosť spracovať.
BATÉRIA:
V súlade s nariadením o leteckej doprave nie je batéria produktu úplne nabitá. Pred prvým
použitím zariadenia ju nabite.
Upozorňujeme, že hodinky MOVETIME Family Watch nie je možné rozložiť, a teda nie je
možné odstrániť batériu. Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:
-- – Nepokúšajte sa otvoriť zadný kryt.
-- – Nepokúšajte sa batériu vybrať, vymeniť ani rozoberať.
-- – Neprepichujte zadný kryt zariadenia.
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-- – Nelikvidujte zariadenie v ohni, nevyhadzujte ho do domového odpadu ani ho neskladujte
pri teplote nad 60 °C.
-- – Batérie smú nabíjať výlučne dospelí alebo deti staršie ako 8 rokov.
-- – Transformátor a nabíjačku batérií pravidelne kontrolujte, či ich kábel, zástrčka, kryt alebo
iné diely nie sú poškodené. Kým prípadné poškodenia nebudú opravené, tieto zariadenia
nepoužívajte.
-- – Túto hračku je možné pripojiť iba k zariadeniu 2. triedy, ktoré je označené symbolom .
Hodinky a batéria ako celistvé zariadenie musia byť zlikvidované podľa platných miestnych
predpisov na ochranu životného prostredia.
Tento symbol na zariadení, batérii a príslušenstve znamená, že tieto produkty musíte
na konci ich životnosti odovzdať na zberných miestach:
-– zberné strediská komunálneho odpadu so zodpovedajúcimi kontajnermi pre
takéto zariadenia,
-- – zberné kontajnery v mieste predaja.
Ich recyklácia zabráni úniku látok do okolia a umožní opätovné využitie súčastí.

V krajinách Európskej únie:
Tieto zberné miesta sú k dispozícii bezplatne.
Všetky produkty označené týmto symbolom je nutné odovzdať na týchto zberných miestach.
V krajinách mimo Európskej únie:
Zariadenia označené týmto symbolom nevhadzujte do bežných odpadových kontajnerov,
ak poskytuje vaša oblasť či správa zodpovedajúce zberné alebo recyklačné zariadenie. Tieto
zariadenia sú určené na odovzdanie na príslušných zberných miestach za účelom recyklácie.
VÝSTRAHA: PRI ZÁMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.
POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNMI.
NABÍJAČKY
V snahe zabrániť technickým problémom odporúča spoločnosť TCL nabíjanie pod 5 V, 1 A cez
USB konektor.

RÁDIOVÉ VLNY:
TOTO ZARIADENIE SPĹŇA MEDZINÁRODNÉ PRAVIDLÁ PRE VYSTAVENIE RÁDIOVÝM
VLNÁM.
Vaše zariadenie je rádiový vysielač aj prijímač. Je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity
vystavenia rádiovým frekvenciám (rádiofrekvenčné elektromagnetické pole) odporúčané
v medzinárodných smerniciach. Tieto smernice boli vytvorené nezávislou vedeckou
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organizáciou (ICNIRP) a obsahujú značné bezpečnostné rezervy navrhnuté na zaistenie
bezpečnosti všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravotný stav.
Smernice pre vystavenie rádiovým vlnám používajú mernú jednotku známu ako špecifická
miera absorpcie (Specific Absorption Rate) alebo SAR. Limit SAR pri mobilných zariadeniach
predstavuje 2,0 W/kg pre hlavu, respektíve 4,0 W/kg pre končatiny.
Skúšky SAR sú vykonávané v štandardných prevádzkových polohách so zariadením vysielajúcim
s najvyššou certifikovanou úrovňou výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
Najvyššie hodnoty SAR podľa smerníc ICNIRP pre tento model zariadenia sú:
Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, za ktorých bola zistená:
Hodnota SAR pri nosení pri
tvári (10 mm)

LTE, pásmo 3 + Wi-Fi 2,4 GHz

1,30 W/kg

Hodnota SAR pri nosení pri
končatinách (0 mm)

LTE, pásmo 1 + Wi-Fi 2,4 GHz

3,04 W/kg

Počas používania telefónu sa skutočné hodnoty SAR tohto zariadenia obvykle pohybujú veľmi
nízko pod vyššie uvedenými hodnotami. Čím je nižší výstupný výkon zariadenia, tým je taktiež
nižšia hodnota SAR.
Testovanie hodnôt SAR pri nosení zariadenia pri tvári bolo vykonávané zo vzdialenosti 10 mm.
Testovanie hodnôt SAR pri nosení zariadenia pri končatinách bolo vykonávané pri zaistení
vzdialenosti 0 mm.
Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach www.tclcom.com/wearables.
Doplňujúce informácie o elektromagnetických poliach a verejnom zdraví sú dostupné na
webových stránkach: http://www.who.int/peh-emf.

Všeobecné informácie

• Internetová adresa: www.tclcom.com/wearables/
• Horúca linka: Pozrite si leták „SLUŽBY“ dodaný so zariadením alebo navštívte náš
web.
• Výrobca: TCL Communication Ltd.
• Adresa: 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park,
Shatin, NT, Hongkong.
Na našich stránkach nájdete oblasť FAQ (často kladené otázky). S akoukoľvek otázkou sa na
nás môžete obrátiť taktiež prostredníctvom e-mailu.
Toto rádiové zariadenie používa nasledujúce frekvenčné pásma a hodnoty maximálneho
výkonu rádiofrekvenčného zdroja:
GSM 900: 32,5 ± 1 dBm
GSM 1800: 29,5 ± 1 dBm
W-CDMA 1/8 22,5 ± 1dBm
LTE 1/3/7/8/20: 22,5 ± 1 dBm
Wi-Fi: 16,5 ± 1 dBm
BT: 4 ± 3 dBm
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Spoločnosť TCL Communication Ltd. týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie typu TCL
MT40SX je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Celý text prehlásenia EÚ o súlade je dostupný na tejto internetovej adrese: http://www.
tclcom.com/wearables/support_manuals.html.
Popisy príslušenstva a súčastí vrátane softvéru, ktoré umožňujú fungovanie rádiového
zariadenia zamýšľaným spôsobom a na ktoré sa vzťahuje prehlásenie o zhode EÚ, nájdete na
tejto internetovej adrese: http://www.tclcom.com/wearables/support_manuals.html.
LICENCIE
Slovné označenie a logá Bluetooth sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG,
Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou TCL Communication
Ltd. a jej pobočkami podlieha prideleniu licencie. Ostatné ochranné známky
a názvy značiek sú majetkom príslušných vlastníkov.
TCL MT40SX ID deklarácia Bluetooth: D044934
Logo Wi-Fi je certifikačná značka združenia Wi-Fi Alliance.
Toto zariadenie je možné prevádzkovať vo všetkých európskych krajinách.
Týmto zdôrazňujeme, že záruka koncového používateľa týkajúca sa neporušenia práv na
duševné vlastníctvo platí iba na území Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru /
Švajčiarska.
V prípade exportu alebo použitia produktu mimo Európskej únie, Európskeho hospodárskeho
priestoru a Švajčiarska prestávajú platiť všetky zodpovednosti, záruky či nároky na odškodnenie
súvisiace s výrobcom a jeho dodávateľmi s ohľadom na daný produkt (vrátane všetkých
odškodnení v súvislosti s porušením práv na duševné vlastníctvo).

Vylúčenie zodpovednosti
Spoločnosť TCL Communication nenesie zodpovednosť za žiadne škody akéhokoľvek druhu
vzniknuté v dôsledku alebo v súvislosti s použitím či nemožnosťou použiť softvér alebo
aplikáciu akejkoľvek tretej strany, jej obsahu alebo funkcií vrátane, nie však výhradne, škôd
spôsobených alebo súvisiacich s chybami, vynechaním, prerušením, chybami, oneskorenou
funkciou alebo prenosom, počítačovým vírusom, zlyhaním pripojenia, sieťovými poplatkami,
nákupmi v aplikácii a za akékoľvek ďalšie priame, nepriame, špeciálne, náhodné, exemplárne
alebo následné škody, a to aj v prípade, že na možnosť vzniku takých škôd bola spoločnosť
TCL Communication Ltd. upozornená. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vyňatie alebo
obmedzenie náhodných alebo následných škôd, vyššie uvedené výnimky a obmedzenia sa
na vás preto nemusia vzťahovať. Celková zodpovednosť spoločnosti TCL Communication Ltd.
voči vám za všetky straty, poškodenia či dôsledky vrátane, nie však výhradne, tých na základe
zmluvy, priestupku či inak vzniknutých v dôsledku používania softvéru alebo aplikácie tretích
strán v tomto zariadení, alebo akéhokoľvek iného vyhlásenia v tejto zmluve s koncovým
používateľom, neprekročí sumu, ktorú kupujúci zaplatil, konkrétne za aplikáciu TCL Connect
alebo akúkoľvek aplikáciu tretej strany, ktorá bola súčasťou tohto zariadenia. Vyššie uvedené
obmedzenia, výnimky a vylúčenia zodpovednosti sú platné do maximálnej miery povolené
platným zákonom, a to aj v prípade, že by nápravné opatrenie nesplnilo pôvodný účel.
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Medzi popisom v tejto používateľskej príručke a ovládaním hodiniek MOVETIME Family
Watch môžu byť drobné odlišnosti, ktoré závisia od verzie softvéru vo vašom zariadení alebo
konkrétnych služieb operátora.
Recyklácia
Nelikvidujte produkty a elektronické príslušenstvo (ako sú batérie) spolu s komunálnym
odpadom. Varovanie: Batérie – samostatne či v telefóne – nikdy nelikvidujte v ohni. Mohli by
vybuchnúť. Tieto diely je potrebné likvidovať v súlade s národným plánom zberu a recyklácie
riadeným vaším miestnym alebo oblastným orgánom. Prípadne môžete nepoužívané produkty
spoločnosti TCL a ich príslušenstvo zaniesť do niektorého autorizovaného servisného strediska
spoločnosti TCL vo vašej oblasti. Obalový materiál a príručku k produktu likvidujte v súlade
s národnými požiadavkami na zber a recykláciu. Podrobnosti získate na miestnych úradoch.

Záruka
Naším cieľom je „poskytovať zákazníkom vysokú hodnotu“. Aby bolo možné zaistiť maximálnu
ochranu práv spotrebiteľa a aby nedochádzalo k nedorozumeniam, prečítajte si tieto body.
Na hodinky MOVETIME Family Watch sa vzťahuje záruka v prípade poškodenia alebo porúch,
ku ktorým došlo počas bežného používania v záručnom období dvadsiatich štyroch (24)
mesiacov od dátumu zakúpenia uvedeného na pôvodnom doklade o kúpe. (Záručná lehota sa
môže líšiť v závislosti od konkrétnej krajiny.)
Počas záručnej lehoty poskytne spoločnosť v prípade poškodenia či porúch, ktoré budú
označené autorizovaným technickým personálom ako poruchy vzniknuté pri bežnom
používaní, bezplatnú službu opravy. Spoločnosť si vyhradzuje právo opravu spoplatniť alebo
odmietnuť v týchto prípadoch:
Poškodenie bolo spôsobené nehodou alebo nesprávnym použitím.
Používateľ vykonal alebo umožnil neoprávnenej osobe vykonať testy, opravu alebo rozobratie
zariadenia.
Škody boli spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva.

Softvér
Softvér, ktorý je súčasťou produktu.
Neposkytuje sa žiadna záruka, že softvér bude spĺňať vaše požiadavky alebo že bude
spolupracovať s hardvérom alebo softvérom tretích strán, že prevádzka softvérových
produktov bude prebiehať bez prerušenia a chýb ani že všetky chyby softvéru sa opravia.
Softvér, ktorý NIE je súčasťou produktu.
Softvér, ktorý nie je súčasťou produktu (napr. softvér stiahnutý z internetu) sa poskytuje „ako
taký“ a nevzťahuje sa naň žiadna záruka.
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Časté otázky
1. Akú kartu SIM tieto hodinky podporujú?
Hodinky MOVETIME Family Watch MT40SX podporujú sieť 2G: GSM 900/1800, sieť 3G:
UMTS B1/B8, sieť 4G: LTE B1/B3/B7/B8/B20 karta Nano SIM.
2. Aký operačný systém podporuje aplikácia?
Vyhľadajte aplikáciu „TCL Connect“ v obchode Google Play (Android 5.0 a vyšší) alebo App
Store (iOS 10.0 a vyšší).
3. Ak sa vám nedarí hodinky spárovať:
i) Uistite sa, že je karta SIM správne vložená.
• Ak je karta SIM vložená správne, skontrolujte, že sa v ľavom hornom rohu obrazovky
hodiniek nachádza ikona 4G, 3G alebo 2G.
• Ak nie, na 15 sekúnd podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia a hodinky reštartujte.
ii) Ak sa ikona 4G, 3G alebo 2G zobrazuje, uistite sa, že ste zaplatili všetky požadované
poplatky za pripojenie.
4. Ak sa vám nedarí zistiť polohu hodiniek:
i) Skontrolujte, že sa v ľavom hornom rohu obrazovky hodiniek nachádza ikona 4G, 3G
alebo 2G.
ii) Ak nie, na 15 sekúnd podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia a hodinky reštartujte.
iii) Ak sa ikona 4G, 3G alebo 2G zobrazuje, uistite sa, že ste zaplatili všetky požadované
poplatky za pripojenie.
5. Ak sa vám počas registrácie nedarí získať overovací kód:
Skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou. Ak ste overovací kód stále nedostali, skúste
ho získať znova.
6. Ako do zoznamu kontaktov pridať členov rodiny
Členov rodiny môžete pridať dvoma spôsobmi.
i) Vyberte hodinky Family Watch a potom stlačte Ďalšie > Zdieľať kód QR. Na obrazovke sa
zobrazí kód QR. Ak je pozvaný člen rodiny vo vašej blízkosti, môže ho priamo naskenovať
pomocou aplikácie TCL Connect. Ak pozvaný člen rodiny nie je nablízku, môžete mu kód
QR poslať.
ii) Vyberte hodinky Family Watch a potom stlačte Ďalšie > Kontakty s hodinkami > >
Pridať manuálne. Zadajte mená, fotografie a telefónne čísla pozvaných členov rodiny.
Môžete tiež nahrať ich fotografie. Stlačením položky Uložiť pridanie dokončíte.
7. Ako pridať alebo odstrániť bezpečné zóny.
i) Vyberte hodinky Family Watch a potom stlačte Ďalšie > Geofence.
ii) Stlačte ikonu v pravej hornej časti tejto stránky, zadajte názov, vyberte umiestnenie na
mape a nastavte požadovaný rozsah, potom stlačte položku Uložiť.
iii) Prejdením prstom doľava na bezpečnej zóne ju odstránite.
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8. Ako pridať a odstrániť budíky a upozornenia
i) Vyberte hodinky Family Watch a potom stlačte Ďalšie > Budíky > . Nastavte čas
budenia a ktoré dni sa bude budenie opakovať. Stlačte položku Uložiť.
ii) Prejdením prstom doľava na budíku ho odstránite.
Pripomienky sa pridávajú aj odstraňujú rovnakým spôsobom.
9. Ako nastaviť budík?
i) Vyberte hodinky Family Watch a potom stlačte položku Ďalšie > Hodiny.
ii) Nastavte meno budíka, potom nastavte čas. Nastavte, v ktoré dni sa bude budík
opakovať. Stlačte položku Uložiť.
iii) V rámci režimu školy môžete nastaviť viac školských časov. Prejdením prstom doľava na
budíku ho odstránite.
10.

Upozornenie na vodovzdornosť

Tento výrobok má stupeň krytia IP65, čo znamená, že je plne chránený proti prachu
a nízkotlakovým prúdom vody zo všetkých smerov. Nemajte však hodinky ponorené do vody,
napríklad pri sprchovaní, plávaní alebo potápaní.
11.

Presnosť pri určovaní polohy

Vaše hodinky ponúkajú sedem rôznych režimov určovania polohy: GPS, A-GPS, BeiDou alebo
GLONASS, G Sensor, Wi-Fi a Base Station. Presnosť určovania polohy sa bude líšiť v závislosti
od používanej metódy. Vo vysokých budovách a iných mestských prekážkach niekedy existuje
drobná šanca väčšej odchýlky.
12.

Dátové služby

Hodinky používajú mobilné dátové prenosy na odosielanie správ a informácií o polohe členom
rodiny. Operátorovi siete bude nutné uhradiť poplatky za uskutočnené dátové prenosy.
13.

SOS

Všetci členovia rodiny vrátane seniora by mali chápať funkciu SOS. Odporúčame jej použitie
najskôr nacvičiť.
14.

Sú materiály v tomto výrobku škodlivé pre seniorov?

Všetky použité materiály splnili požiadavky testovania bezpečnosti.
15.

Ukladanie a používanie mojich údajov o polohe

Zo všetkých dát súvisiacich s vašou osobou použijeme iba dáta s otázkami, ktoré nám odošlete.
Vaše dáta nebudeme bez vášho povolenia používať na žiadny komerčný účel ani vývoj.

40

