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Watch Návod k obsluze & Watch Statusy
1. Popis tlačítek

Watch Status Funkce tlačítka Metody stisknutí

V pohotovostním režimu Odemknutí hodinek Krátkým stisknutím

Po odemknutí

Iniciace hlasové funkce z 
ciferníku

Krátkým stisknutím

Návrat na ciferník z 
jiného rozhraní

Krátkým stisknutím

Ostatní
Zapnutí hodinek Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund

Vypnutí hodinek Stiskněte a podržte po dobu 6 sekund

2. Dotyková gesta na displeji

Klepnutí na položku na displeji Touto funkcí můžete přejít na další položku nebo vybrat aktuální položku

Posuňte obrazovku doleva a doprava Přepněte rozhraní vlevo a vpravo

Posuňte obrazovku nahoru a dolů Posuňte rozhraní nahoru a dolů

Dlouze stiskněte rozhraní 
hodinek

Aktivujte funkci výběru vzhledu ciferníku

3. Režim Off-Screen
Po připojení hodinek do telefonu se standardně přepnou do režimu off-screen. V tomto režimu 
hodinky zobrazují černý displej v pohotovostním režimu a nebude zobrazen čas, dokud nezvednete 
zápěstí. Po přijetí upozornění na zprávu se zobrazí na displeji hodinek obsah zprávy.

Zapnutí režimu Off-Screen prodlouží pohotovostní dobu hodinek.

Můžete přejít z režimu Off-Screen do režimu slabého osvětlení tím, že přejdete dolů na displeji 
hodinek a klepněte na tlačítko Settings➡Preferences➡Screen lock mode➡Low light v 
nastavení hodinek. 

Tlačítko Domů



4. Režim s nízkou úrovní osvětlení

V režimu slabého osvětlení se v pohotovostním stavu zobrazuje pouze čas, který se zobrazuje na 
ukazateli a na digitálním hodinovém displeji. Celý ciferník nebude zobrazen, dokud nezvednete 
zápěstí. Po přijetí upozornění na zprávu se zobrazí obrazovka hodinek pro zobrazení obsahu zprávy.

Zapnutí režimu slabého osvětlení zkracuje dobu pohotovostního režimu.

Můžete se přepnout zpět do režimu mimo obrazovku tak, že přejdete dolů z rozhraní hodinek a 
klepněte na tlačítko Settings➡Preferences➡Screen lock mode➡Screen off v nastavení 
hodinek.

5. Lock-Screen Second-Hand režim

Je-li zapnutý režim sekundárního zámku, druhá ručička nebo sekunda se zobrazí na ploše hodinek v 
režimu černé obrazovky, když zvednete zápěstí, zatímco v režimu slabého osvětlení je zobrazena 
druhá ručka nebo sekunda v pohotovostním stavu a při zvedání zápěstí.

Druhý režim zámku obrazovky je ve výchozím nastavení vypnut, což snižuje pohotovostní dobu 
hodinek když jsou zapnuté.

Můžete jej zapnout nebo vypnout přesunutím dolů z plochy hodinek a klepnutím na    
Settings➡Preferences ➡Watch Face➡Second hand na hodinkách. 



6. Symboly stavu systému
Jakmile budou hodinky odemknuty, na displeji budou zobrazeny symboly stavu systému, z 
nichž každý představuje jiný stav.

Ve stavu nabíjení.

V plně nabitém stavu.

Ve stavu nízkého stavu baterie.

Pokud je sta baterie 5% nebo nižší, vstoupí do režimu 
ochrany nízké baterie. V tomto okamžiku musí být 
hodinky před opuštěním ochranného režimu baterie 
nabité na více než 5%.

Hodinky jsou odpojeny od mobilního telefonu.

Je-li Bluetooth vypnuto v telefonu nebo Bluetooth je 
odpojen, protože hodinky jsou příliš daleko od telefonu, 
nebo je letový režim zapnutý na hodinkách, zobrazí se 
tento symbol na rozhraní hodinek.

Režim DND je zapnutý.

Když je tento režim zapnutý, hodinky se po 
přijetí zprávy, volání apod. automaticky 
nezobrazí a nebudou vibrovat.

Režim Letadlo je zapnutý.

Když je letový režim zapnutý, hodinky vypnou 
připojení Bluetooth a Wi-Fi. V tomto režimu budou 

hodinky odpojeny od mobilního telefonu. 

Hodinky jsou připojeny k headsetu Bluetooth. 
Tím se zvýší spotřeba energie systému.

Hodinky hrají hudbu. 

Pokud hodinky nejsou připojeny k náhlavní soupravě 
Bluetooth, hudba bude přehrávána prostřednictvím 
reproduktorů, které jsou součástí hodinek.



Nošení hodinek & nabíjecí metody
1. Denní nošení
Abyste zajistili, že monitor srdeční frekvence detekuje data správně, doporučujeme nošení hodinek 
dva prsty pod zápěstní kostí, a ujistěte se, že přiléhají těsně k pokožce. 

2. Nošení během cvičení
Když běžíte nebo děláte jiné činnosti, doporučujeme vám, abyste hodinky nosili s těsným 
uchycením, které je pohodlné a kdy vám hodinky nesjíždí po zapěstí. Hodinkový řemínek by neměl 
být příliš těsný, ani by se neměl volně třást.

3. Nabíjení
Připojte hodinky k nabíjecímu doku a poté připojte druhý konec kabelu USB k napájecímu adaptéru 
USB. Na hodinkách bude zobrazen stav nabíjení. Mějte na paměti, že směr nabíjení na doku by měl 
být v souladu se směrem kovových kontaktů na hodinkách během připojení. Jakmile dojde k 
vložení, hodinky se z doku neuvolní.

Hodinky automaticky vypnou displej při nabíjení, klepnutím na obrazovku zobrazíte rozhraní 
průběhu nabíjení.

Požadavky na nabíjení: Pro nabíjení doporučujeme používat port USB v počítači nebo značkovou 
nabíječku mobilního telefonu. Jmenovité vstupní napětí nabíječky mobilního telefonu musí být DC 
5.0v a vstupní proud musí být větší než 500mA.



Použití funkcí hodinek 

1. Vzhled ciferníku
Změna vzhledu ciferníku
Po stisknutí a přidržení rozhraní hodinek se zobrazí okno pro výběr vzhledu ciferníku.

Vzhled můžete změnit také v aplikaci "Amazfit Watch App" > "Profile/Me" > "My Watch" > 

"Select watch face" na vašem telefonu.

2. Widgety & Aplikace
Aplikace odkazují na specifické funkce hodinek, které můžou být použity nezávisle, jako je spánek, 
srdeční frekvence, kompas atd.

Widgety se vztahují k rozhraní aplikace, které jsou zobrazeny na pravé straně ciferníku. Může 
zobrazit podrobnosti o stavu aplikací přímo.

Zobrazit nebo skrýt widgety
"Widgety a správu aplikací" naleznete v rozhraní "My Watch" v aplikaci Amazfit Watch. 
Umožňuje vybrat, zda chcete zobrazovat widgety a změnit zobrazený pořadí widgetů a aplikací na 
hodinkách.

3. Cvičení
Sportovní seznam

Originální verze hodinek obsahuje 11 sportovních režimů, jako je běh, pěší turistika, jízda na kole, 
běh v běhu, horolezectví a tak dále. Při aktualizaci verze systému bude podporováno více sportů.



Spuštění aktivity

Po zadání stránky přípravy pro venkovní aktivity, jako je běh, hodinky automaticky vyhledají signál 
GPS. Po získání signálu klepnutím na tlačítko GO spustíte. Po vstupu do vnitřní činnosti, jako je 
eliptický trenér, klepnutím na tlačítko GO spustíte aktivitu.

Vyhledávání GPS
Když vstoupíte do stránky pro přípravu cvičení pro venkovní aktivity, jako je běh, hodinky 
automaticky spustí polohování GPS a upozorní vás na úspěšné umístění. Poloha GPS se 
automaticky vypne, když opustíte stránku pro přípravu cvičení nebo dokončíte činnost.

Hodinky budou nepřetržitě hledat signál GPS po dobu 3 minut. Pokud tato doba uplyne bez 
úspěšného umístění, bude vás požádat o změnu pozice. Po 20 minutách nečinnosti hodinky 
přestanou hledat, aby šetřily baterii. Pokud jej budete i nadále používat, musíte znovu vyhledat.

i. Tipy pro umístění:
Polohování GPS by mělo probíhat v otevřené oblasti ve venkovním prostředí. Před zahájením 
aktivity doporučujeme vyhledávat GPS. Pokud jste v davu, zvednutím ruky urychlíte polohování.

ii. Assisted GPS (AGPS):
AGPS označuje datové údaje družicové GPS o oběžné dráze, které mohou hodinám pomoci posílat 
polohu GPS rychleji. 

Zatímco hodinky jsou připojeny k Bluetoothu vašeho telefonu, hodinky pravidelně synchronizují a 
denně aktualizují data AGPS s aplikací Amazfit Watch. Pokud hodinky s vaší aplikací Amazfit 
Watch nejsou synchronizovány po dobu 7 dní, data AGPS vyprší. Rychlost určování polohy může 
být ovlivněna vypršením AGPS, takže hodinky vám připomene aktualizaci při zahájení činnosti.



Sportovní nastavení
Přejeďte prstem nahoru na stránce přípravy cvičení pro zobrazení "Sports Setting". Klepnutím 
upravíte nastavení běžících položek podle potřeby.

i. Výstraha cvičení
Nastavení upozornění na cvičení vám umožňuje spravovat celou řadu výstrah, jako jsou výstrahy na 
celé kilometry, upozornění na srdeční frekvenci a další. V nastavení cvičení lze jej nastavit podle 
potřeby.

ii. Auto Etapa
Můžete nastavit automatické kolo míle ve sportu, jako je běh, a můžete zapnout upozornění auto 
kolo. Hodinky zaznamenávají podrobnosti o každém kole a po dokončení vaší činnosti můžete 
zobrazit informace. 

iii. Periferní připojení
Hodinky podporují hrudní pásy Bluetooth 4.0 a Bluetooth headsety A2DP. Výše uvedená zařízení 
mohou být spárována nebo připojena k nastavení periferního připojení v části "Nastavení sportu", 
která se během těchto činností používá.

Hodinky budou připojovat současně jen jedno ze stejných zařízení Bluetooth. Při zahájení činnosti 
se hodinky aktivně pokusí připojit k naposledy použitému zařízení.

Pro připojení hrudního pásu srdce:
1) Nejprve noste hrudní popruh na těle. (Pro uživatele se suchou kůží namáčejte obě strany 

popruhu ve vodě.)
2) 2) Najděte hrudní popruh srdeční frekvence v režimu Watch - Sports - Externí zařízení a 

spárujte a propojte popruh. 

Běžecký trénink
Intervalový trénink
Otevřete Amazfit Watch App > Profile/Me> My Watch page, tklikněte na "Sports" v"App Settings" 

a označte "Interval workout" pro konfiguraci intervalového tréninku, který vám nejlépe vyhovuje.

Během cvičení
i. Přepínání mezi obrazovkami s údaji
Po odemknutí hodin z pohotovostního režimu krátkým stisknutím tlačítka během cvičení můžete 
přepínat mezi obrazovkami posunutím vodorovně. Levá obrazovka je provozní rozhraní "Sport". 
Jiné obrazovky obsahují datové položky a další sportovní grafy.

ii. Přepínání mezi datovými položkami
Můžete konfigurovat zobrazení sportovních dat v reálném čase v "Real-time Sports data settings" 

kliknutím na "Sports" v "App Settings" z Amazfit Watch aplikace > Profile/Me > My Watch page. 



iii. Pozastavení aktivity
Stisknutím fyzického tlačítka v režimu odemknutí pozastavíte činnost a znovu jej stisknutím 
spustíte. Nebo přejděte k levému rozhraní nebo klepnutím na tlačítko Pozastavit na rozhraní 
ovládate aktivitu.

iv. Zastavení aktivity
Po pozastavení činnosti vyberte možnost "Save" pro ukončení. Označte "Resume" pro poračování a 
zvolte "Discard" , aktivita se neuloží. Po ukončení činnosti budou hodinky zobrazovat a ukládat 
podrobnosti o aktuální aktivitě, můžete je znovu zkontrolovat v hodinkách nebo v Amazfit Watch 

aplikaci. 
Pro kontrolu na hodinkách: Watch – Sports Record - Check all the sports data. 

Kontrola sportovních záznamů v aplikaci Amazfit Watch: Amazfit Watch App - Sports - All 

sports 

Kontrola historie činností
i. Kontrola na hodinkách

4. Zdraví
Počet kroků, údaje o spalování kalorií a kumulativní statistiky aktivit generované hodinami, které se 
nosí každý den, jsou shrnuty do aplikace Zdraví. Týdenní zpráva za předchozí týden bude rovněž 
generována v pondělí v 9:00, aby bylo snadnější prohlížet a sledovat údaje o sportu a zdraví týdně.

Poznámka: Kumulativní počet vyvýšených podlaží odpovídá počtu podlaží, které denně stoupáte. 
"Jedno podlaží" odpovídá výšce 3 metry (asi 10 stop).

5. Tepová frekvence
Existují dva režimy měření srdeční frekvence pro Amazfit Smartwatch, jmenovitě "Single 

Measurement" režim a "Continuous Heart Rate" režim, které lze přepínat v rámci Heart Rate 
aplikace.

Poznámka: Chcete-li zvýšit přesnost měření srdečního tepu hodinek, prosím, řádně noste hodinky. 
Udržujte oblast, kde jsou hodinky používané, a vyhněte se použití opalovacího krému.



Single Measurement Mode 

Můžete měřit jediné srdeční frekvence, když ji potřebujete. Pro přesnější odečítání srdeční 
frekvence zůstaňte během měření stále stabilní.

Continuous Heart Rate Mode 

Po zapnutí režimu nepřetržitého srdečního rytmu bude aplikace Heart Rate zobrazovat vaši srdeční 
frekvenci za minutu (bpm), stejně jako průměrnou srdeční frekvenci, maximální a minimální 
srdeční frekvenci a klidovou srdeční frekvenci v nesportovním stavu během dne.(Je třeba nosit 
hodinky na spaní, než můžete získat takové hodnocení).

Chcete-li zobrazit hodnotu srdeční frekvence:
1. Klepnutím na aplikaci Heart Rate (Hodiny srdeční frekvence) na hodinkách 

zobrazíte hodnotu srdeční frekvence.
2. Po otevření aplikace srdeční frekvence k synchronizaci dat můžete zobrazit 

odpovídající údaje v aplikaci Amazfit Watch - Status - Heart Rate. 
Poznámka: Zapnutí režimu nepřetržitého srdečního tepu zkrátí životnost baterie hodinky.

6. Přehrávání hudby
Kopírování hudebních souborů
Hudební přehrávač může přehrávat hudební soubory MP3, které byly dříve zkopírovány do adresáře 
"Hudba" v hodinkách. Nastavení umožňují vybrat pořadí přehrávání hudby i hlasitosti a současně 
podporovat nastavení hlasitosti sluchátek s mikrofonem a přepínání ovládání skladby.

Kopírování skladeb: Připojte hodinky k počítači (doporučený operační systém: Windows 7/8/10) 
prostřednictvím dodaného kabelu USB a nabíjecího doku. Po vyhledání pevného disku hodin na 
počítači zkopírujte skladby ve formátu MP3 z počítače do složky Hudba v adresáři hodinek.



Přehrávání hudby na hodinkách

Můžete přehrávat zvuk přímo na hodinkách. Při přehrávání se na ciferníku zobrazí symbol 
přehrávání hudby. 

Připojení k headsetu Bluetooth
Hodinky podporují sluchátka Bluetooth, které obsahují A2DP. Můžete zvolit "Bluetooth" pro 
skenování náhlavních souprav v části "Připojení" v části "Nastavení" na hodinkách. Po prvním 
dokončení připojení se hodinky automaticky připojí k headsetu při každém zapnutí headsetu.

Chcete-li se připojit k headsetu:
a. Nejdříve vložte headset Bluetooth do režimu párování (Stiskněte a podržte vypínač Bluetooth 

na dobu přibližně 5 sekund a kontrolka Bluetooth bude blikat červeně a modře, což znamená, 
že headset je v režimu párování).

b. Otevřete stránku zjištění Bluetooth zařízení, vyhledejte náhlavní soupravu Bluetooth a klepněte 
na "Připojit". 

7. Ovládání hudby na mobilním telefonu
Když telefon a hodinky zůstanou připojeny, můžete ovládat přehrávání hudby v telefonu prostřednictvím 
hodinek, například Přehrávání, Pozastavit, Další atd. Chcete-li tuto funkci používat, musíte zapnout funkci 
"Music Remote Controller" v "Profile/Me" > "Settings" > "Notification settings" v Amazfit Watch aplikaci, 
pak můžete přetáhnout prstem nahoru na rozhraní hodinek a zobrazit rozhraní pro ovládání hudby.

Poznámka: Tato funkce je primárně k dispozici pro hudební přehrávače, které přicházejí s mobilními 
telefony, ale také se hodí pro různé zvukové aplikace, jako je například Pandora.

8. Spánek

Když večer vezmete hodinky do postele, může automaticky sledovat váš spánek a poté, co vstane 
další den, analyzuje data jako "Doba spánku", "Hluboký spánek" a "Slabý spánek". Klepnutím na 
rozhraní Sleep Tonight přejděte do historie spánku.



Kontrola údajů o spánku:
1. Klepnutím na aplikaci Spánek na hodinkách můžete zobrazit;
2. Jakmile jsou data synchronizována, můžete je zobrazit v Amazfit Watch Aplikaci > 

Status > Sleep. 

9. Bluetooth telefon
Poznámka: V současné době je funkce telefonu Bluetooth k dispozici pouze pro telefony se 
systémem Android. Spojení Bluetooth mezi hodinami a telefonem musí být při volání zachováno, 
aby telefon mohl přijímat a přijímat hovory normálně. 

Použití Bluetooth telefonu
Vytáčení na telefonu Bluetooth: Klepněte na telefonní aplikaci na hodinkách, vyberte kontakt, který 
chcete volat, nebo přejeďte na zadávání telefonního čísla rozhraní a zadejte požadované číslo.

Přijetí hovoru: Po přijetí hovoru na telefonu se na hodinkách zobrazí příslušné upozornění. Pokud je 
telefon zodpovězen kliknutím na hodinky, reproduktor a mikrofon na hodinkách budou použity k 
přijetí aktuálního hovoru.

Nastavení Bluetooth telefonu: Posuňte na poslední stránku aplikace Telefon a nastavte vibrace 
volání, vyzvánění a další funkce.



10. Počasí
Widget Počasí vám umožňuje kdykoli prohlížet informace o počasí v posledních dnech. Data o 
počasí musí být synchronizována v celulární síti, takže nechte hodinky připojené k mobilnímu 
telefonu, abyste mohli včas aktualizovat počasí.

11. Alarmy
Na hodinkách můžete nastavit alarmy. Alarm může být nastaven tak, aby jednou vibroval nebo 
pravidelně se opakoval. Pokud už nepotřebujete nastavený alarm, můžete jej odstranit ze seznamu 
alarmů. Alarmy vám připomínají vibrace, můžete se rozhodnout vypnout nebo později připomenout 
(snooze). Bude vibrovat po dobu pěti minut a automaticky se vypne, pokud nezasáhnete.

12. Stopky
Umožňuje vám zaznamenat čas kola.

13. Časovač
Můžete nastavit odpočítávání a po uplynutí času bude vibrovat. 

14. Kompas

Váš Amazfit Verge vás požádá o kalibraci vestavěného kompasu před prvním použitím. Klepnutím 
na rozhraní Compass zadejte informační rozhraní o nadmořské výšce, zeměpisné šířce a délce. 
Informace o nadmořské výšce a šířce / délce je třeba získat ve venkovním otevřeném prostoru 
pomocí signálů GPS. Abyste se vyhnuli rušení, během používání se držte mimo dosah 
magnetických polí.

15. Časový plán
Zde se zobrazí plán přidaný na inteligentní stránce aplikace Amazfit Watch. Když uplyne čas 
připomenutí pro plán, hodinky vám připomenou zprávu.



Watch Notifikace 

1. Zprávy - notifikace
Když jsou hodinky připojeny k telefonu, zpráva na telefonu se může zobrazit na hodinkách. 

Chcete-li povolit oznámení aplikací: povolte specifická upozornění pro aplikace v "App 

Notification Settings" v "Profile" > "Settings" > "Notification Settings" z Amazfit Watch aplikace. 

Poznámka:  Udržujte aplikaci Amazfit Watch spuštěnou na pozadí, abyste mohli přijímat oznámení. 
Pokud je aplikace Amazfit Watch vypnutá na pozadí, vaše hodinky se od aplikace odpojí a již 
nebudete přijímat oznámení.

Připojení k PC
1. Připojení k počítači
Po připojení hodinek na nabíjecí základnu a připojení k USB zařízení počítače poklepejte na 
položku "Amazfit Watch" v okně "Tento počítač" a poté dvakrát klikněte na položku "Internal 
Storage Device" pro přístup k seznamu souborů v hodinkách.

Poznámka: Systém Windows XP SP2 a nižší vyžaduje instalaci ovladače MTP pro připojení hodinek.



2. Připojení k počítači Mac
Váš počítač Mac musí mít nainstalovaný nástroj Android File Transfer, aby se připojil k hodinkám.

Po připojení hodinek k doku a poté k portu USB počítače se nástroj Android File Transfer 
automaticky zobrazí a zobrazí seznam souborů v hodinkách.

3. Kopírování souborů
Když přistupujete k hodinkám prostřednictvím počítače, některé složky se zobrazí v kořenovém 
adresáři hodinky. Do těchto složek můžete zkopírovat odpovídající soubory.

/Music/ Stores MP3 files 

/gpxdata/ Stores .gpx track files 

/WatchFace/ Stores files imported externally 

Aktualizace 

Pravidelná aktualizace průběžné optimalizace hodinkového systému pro optimální výkon. Každá 
inovace také opraví nedávno zjištěné problémy.

Poznámka: Před upgradem se ujistěte, že baterie vašeho hodinky zůstává nad úrovní 40%, a ujistěte 
se, že během celého procesu je stabilní připojení Wi-Fi, abyste zajistili bezproblémový upgrade.  

Kontrola aktualizací hodinek
V hodinkách Watch - Settings - Update můžete zkontrolovat, zda je aktuální verze hodinek aktuální. 

Zkontrolujte aktualizace aplikací pro mobilní telefony
V aplikaci Amazfit Watch můžete zkontrolovat, zda je třeba systém hodinek upgradovat - My Watch 

> More > ROM updates.

Denní údržba hodinek
Běžné používání
Neoplachujte tělo hodinek přímo, aby nedošlo k poškození komponentů. Nepoužívejte hodinky ve 
velmi vlhkém prostředí, jako jsou koupelny, bazény a sauny.




