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Úvod �������������������������������������������
Hodinky WATCH 

Noste je, užívejte si je, ovládejte je dotykem a poznejte jejich možnosti.

•	Otočením ruky s obrazovkou směrem k sobě probudíte hodinky WATCH 
a zobrazíte čas. 

•	Sledujte během dne své aktivity a monitorujte spánek.

•	Ovládejte hudební přehrávač a fotoaparát v zařízení.

•	Měřte tepovou frekvenci během cvičení a odpočinku.

Aplikace Onetouch Move 

Aplikace Onetouch Move vám pomůže spárovat hodinky WATCH 
s vaším zařízením, zkontrolovat hlavní nabídku aktivity, nastavit cíle atd. 
(Strana 18)

Tuto aplikaci můžete stáhnout některým z následujících způsobů:

– Vyhledejte aplikaci „Onetouch Move“ v obchodě Google Play. (systém 
Android)

– Vyhledejte aplikaci „Onetouch Move“ v obchodě Apple AppStore. 
(systém iOS)

– Sejměte následující kód QR:



Minimální požadavky na párovaná zařízení

•	Systém Android 4.3

•	Systém iOS 7

•	Standard Bluetooth 4.0

Kompatibilní zařízení(1):

•	 iPhone4s

•	 iPhone5

•	 iPhone5s

•	 iPhone6

•	 iPhone6 Plus

•	LG G3

•	LG Nexus 5

•	 Samsung Galaxy S5

•	 Samsung Galaxy Note3

•	 SONY Xperia Z3

•	HTC One Max

(1) Tento seznam zahrnuje pouze nejznámější zařízení, která jsou kompatibilní 
s těmito hodinkami WATCH.

•	HTC One (M8)

•	Motorola Moto G

•	Motorola Moto X

•	HUAWEI Ascend P7

•	ALCATEL ONETOUCH POP S7

•	ALCATEL ONETOUCH HERO 2

•	ALCATEL ONETOUCH HERO 2C

•	ALCATEL ONETOUCH Hero 8

•	ALCATEL ONETOUCH PIXI 8

•	ALCATEL ONETOUCH PIXI 7

•	ALCATEL ONETOUCH POP D5

•	ALCATEL ONETOUCH POP ASTRO

•	ALCATEL ONETOUCH idol3 (4.7)

•	ALCATEL ONETOUCH idol3 (5.5)



www.sar-tick.com

Toto zařízení splňuje platné národní limity 
hodnoty SAR 2,0W/kg. Konkrétní maximální 
hodnoty SAR najdete na straně 42 této 
uživatelské příručky.
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1	Vaše hodinky WATCH ���������

1�1	 Nošení
Otevřít

Vyvlékněte pásek z průvlečky, odepněte pásek a odepněte přezku.

Nošení

•	Nasaďte si hodinky na zápěstí a protáhněte pásek přes přezku. 

•	Přesuňte přezku podél pásku podle velikosti zápěstí.

•	Zapněte přezku tak, aby zacvakla.

•	Protáhněte pásek průvlečkou. Tak hodinky WATCH zajistíte.
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Přizpůsobení pásku

Odepněte přezku a upravte pásek podle velikosti zápěstí.

1�2	 Tlačítka a senzor

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

Tlačítko zpět

Senzor NFC

Tlačítko Zapnutí/Vypnutí 

•	Stiskněte: Zapnutí/vypnutí obrazovky.

•	Stiskněte a podržte: Zapnutí/vypnutí hodinek WATCH. Stiskněte 
a podržte po dobu přibližně 10 sekund: Restartování hodinek WATCH.

Tlačítko zpět    

•	Klepnutím přejdete zpět na předchozí obrazovku.

Senzor NFC

Chcete-li hodinky WATCH rychle spárovat s telefonem, dotkněte se jejich 
senzorem vysílače NFC na telefonu.
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1�3	 Připomínky vibracemi 
Vaše hodinky WATCH vám pomocí vibrací oznámí:

•	Oznámení

•	Volání, budík, kalendář, událost atd.

•	Slabá baterie

•	Odpojení od telefonu

1�4	 Nabíjení přes rozhraní USB 
Otevřete kryt portu USB na konci pásku. Připojte hodinky WATCH k počítači 
pomocí rozhraní USB a nabijte je. Ověřte, zda je čip na hodinkách WATCH 
správně zasunut do konektoru. Jinak nebude nabíjení možné. 

Dále naleznete pokyny, jak správně nabíjet hodinky WATCH.

Na obrázku vlevo je zobrazeno správné připojení, na obrázku vpravo je 
zobrazeno nesprávné nabíjení.

1�5	 Zapnutí hodinek WATCH
Podržte stisknuté tlačítko Zapnutí/Vypnutí, dokud se hodinky WATCH 
nezapnou. Rozsvícení obrazovky trvá několik sekund.

1�6	 Vypnutí hodinek WATCH
Hodinky WATCH můžete vypnout těmito způsoby: 

•	Podržte tlačítko Zapnutí/Vypnutí. Vypněte hodinky WATCH přetažením 
ikony  vlevo nebo vpravo. Chcete-li zrušit operaci vypnutí, stiskněte 
tlačítko Zpět. 

•	Podržte tlačítko Zapnutí/Vypnutí po dobu asi 8 sekund.
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2	Párování ������������������������������

2�1	 Párování pomocí technologie NFC  
Pokud váš telefon podporuje technologii NFC a máte nainstalovanou 
aplikaci Onetouch Move, můžete rychle spárovat hodinky WATCH pomocí 
funkce NFC.

Vyhledejte logo  a přiložte ho k vysílači NFC na vašem telefonu.

2�2	 Párování pomocí technologie Bluetooth
•	Spusťte aplikaci Onetouch Move. Jakmile vyplníte profil, připojte 

hodinky Watch. 

•	Zapněte v telefonu funkci Bluetooth.

•	Vyberte na seznamu Dostupná zařízení hodinky WATCH a připojte 
je dotykem.

•	Přetáhněte ikonu  vlevo, abyste potvrdili připojení. Chcete-li párování 
odmítnout, přetáhněte ikonu  vpravo.
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1. Pokud telefon nemůže najít žádná zařízení Bluetooth, 
nechte obrazovku hodinek WATCH zapnutou. Hodinky WATCH 
šetří energii vypnutím funkce Bluetooth, pokud delší dobu po 
vypnutí obrazovky nejsou spárovány s žádným zařízením.

2. Hodinky WATCH lze připojit pouze pomocí vyhledávání 
Bluetooth v aplikaci Onetouch Move.

3	Obrazovka ���������������������������
Úvodní obrazovka      Obrazovka hlavní nabídky

Klepnutím 
na ciferník 

zobrazíte 
obrazovku 

hlavní nabídky.

Klepnutím na tlačítko 
Zpět zobrazíte úvodní 
obrazovku.

Obrazovka 
se zobrazuje 
v rozšířeném 
formátu. Další 
obrazovky 
zobrazíte přejetím 
vlevo nebo vpravo.
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3�1	 Používání dotykové obrazovky

Stisknutí      

Dotykem prstu můžete získat přístup k funkcím, vybrat aplikaci nebo 
potvrdit akci.

Posunutí vlevo nebo vpravo  

Posunutím vlevo nebo vpravo můžete procházet aplikace, obrázky, režimy 
životních funkcí a další možnosti.

Posunutí  

Chcete-li si prohlédnout oznámení, posuňte obrazovku nahoru.

4	Oznámení ����������������������������

4�1	 Ikony
Oznamovací ikony / ikony stavu

Telefon je odpojen Zmeškaný hovor

Vybitá baterie (červeně) Nepřečtená zpráva

Baterie je plně nabitá Nepřečtený e-mail

Baterie se nabíjí (modře) Aktivní sledování 
spánku(2)

Aktivní tichý režim Aktivní stopky

Aktivní režim Letadlo Aktivní sledování cvičení

Hodinky Watch odpojeny 
od telefonu (červeně)(1)

(1) Pokud jsou vaše hodinky Watch správně připojeny k telefonu, ikona Bluetooth 
se nezobrazí. 

(2) Hodinky Watch monitorují pouze spánek, který je delší než 30 minut.
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4�2	 Oznámení(1)

Pokud jsou zobrazena oznámení, stisknutím a přetažením nahoru 
otevřete panel oznámení, abyste zobrazili podrobné informace(2).

Příchozí 
hovor

Zobrazí oznámení, když telefon obdrží příchozí 
hovor.  Pomocí hodinek WATCH můžete příchozí 
hovor odmítnout nebo ztlumit.

Zpráva(3) Zobrazí obsah příchozí zprávy. 

Připomínka 
kalendáře

Upozorní vás na nadcházející události. 

(1) Ověřte, zda jsou hodinky WATCH připojeny k telefonu.
(2) V případě příchozího oznámení hodinky WATCH lehce zavibrují. 
(3) Podporovány jsou zprávy SMS a SNS.

Budík Když nastane čas budíku nastaveného v aplikaci 
Onetouch Move, hodinky WATCH začnou vibrovat 
a budík budete moci deaktivovat.

(1) Společnost TCL Communication Ltd. nenese odpovědnost v případě 
nepřesného měření nebo nezměření srdečního tepu.
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5	Aplikace ������������������������������

Počasí(1) předpověď počasí na příštích 12 hodin a následující 
4 dny. Aktuální teplota se zobrazí v levé části obrazovky. 
Posunutím doprava můžete zobrazit předpověď počasí na 
následující dny.

Záznamy životních funkcí všech vašich aktivit. Můžete 
zobrazit podrobná data různých režimů, jako jsou kroky, 
kalorie, vzdálenost, spánek atp. Hodinky Watch monitorují 
pouze spánek, který je delší než 30 minut.

Cvičení sleduje vykonávání vaší aktivity. Můžete určit dobu 
vykonávání aktivity podle etapy a posunutím obrazovky 
zobrazit podrobné informace (například počet vašich 
kroků, vzdálenost, kterou jste urazili, a srdeční frekvenci) 
v jednotlivých etapách. 

(1)  Informace o počasí poskytuje služba AccuWeather. Podrobnosti o aplikaci 
naleznete na webu www.accuweather.com.

Stopky měří uplynulý čas.

Pomocí aplikace Hudba(1) můžete přehrát 
předchozí / následující skladbu v telefonu nebo zastavit 
přehrávání. Chcete-li upravit hlasitost, stačí prstem kroužit 
po obrazovce.

Aplikace Kompas obsahuje geografické údaje a informace 
o nadmořské výšce. Informace o nadmořské výšce budou 
přesnější, pokud se nacházíte venku nebo v otevřeném 
prostoru. Nadmořská výška se naopak může lišit při 
prudkých změnách počasí a atmosférického tlaku nebo 
pokud se nacházíte v uzavřeném prostoru, jako je například 
klimatizovaná místnost.

(1) Ověřte, zda jsou hodinky WATCH připojeny k telefonu. 
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Fotoaparát(1)(2) umožňuje spustit závěrku fotoaparátu 
v telefonu a pořídit fotografii. Stisknutím ikony na hodinkách 
WATCH otevřete Fotoaparát a stisknutím ikony  pořídíte 
fotografii. Fotografie budou uloženy v aplikaci Galerie 
v telefonu.

Ciferník vám umožní přizpůsobit vzhled ciferníku. Vzhled 
ciferníku můžete vybrat přejetím vlevo nebo vpravo.

Aplikace Hledat telefon vám pomůže najít telefon. Je-li 
telefon připojen k hodinkám WATCH, po stisknutí ikony začne 
vibrovat a vydávat zvuk.

Ztlumit aktivuje nebo deaktivuje vibrační režim hodinek. 
Pokud je zapnutý režim Ztlumit, můžete stále přijímat 
oznámení, ale nebudete na ně upozorněni vibracemi. Při 
měření tepu se nehýbejte.

(1) Ověřte, zda jsou hodinky WATCH připojeny k telefonu. 
(2) Ověřte, že je telefon odemčený.

Režim Letadlo odpojí hodinky WATCH od telefonu. Stisknutím 
této ikony zapnete nebo vypnete rozhraní Bluetooth.

Jas umožňuje přizpůsobit jas hodinek WATCH. Stisknutím této 
ikony upravíte jas.

Motiv umožňuje přizpůsobit motiv hodinek WATCH. 
Stisknutím této ikony můžete vybrat motiv.
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Aplikace Srdeční frekvence měří vaši srdeční frekvenci. 
Stisknutím ikony ve tvaru srdce provedete několikasekundové 
měření. Aby byla zajištěna přesnost, musí mít hodinky WATCH 
dostatečný kontakt se zápěstím.

Chcete-li zajistit přesnost měření srdeční frekvence, utáhněte si 
hodinky WATCH pevně na zápěstí, jak je znázorněno na 
následujícím obrázku. Při měření se nehýbejte. V opačném 
případě mohou být výsledky nepřesné.

For Heart Rate

6	Aplikace Onetouch Move
Aplikace Onetouch Move vám pomůže spárovat hodinky WATCH s vaším 
telefonem, zkontrolovat hlavní nabídku aktivity, nastavit cíle atd.

Poprvé je nutné se přihlásit a vyplnit informace. Účet lze nastavit 
následovně:

•	Vytvořením účtu přímo na přihlašovací stránce aplikace Onetouch 
Move.

•	Přihlášením pomocí účtů pro jiné sociální aplikace (například pomocí 
účtu Google).

Svůj účet můžete použít online na webu služby Onetouch Move http://
move.alcatelonetouch.com.
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6�1	 Hlavní nabídka
Zobrazuje vaši obecnou aktivitu.

Systém iOS

   

Chcete-li zobrazit 
aktivitu předchozích 

dnů, přejeďte vpravo.



Stisknutím můžete 
sdílet své úspěchy

Zobrazí maximální 
a minimální 
naměřenou srdeční 
frekvenci.

Stisknutím 
nastavíte cíle. 

Stisknutím kategorie 
zobrazíte podrobné 

informace.

 Stisknutím zobrazíte počet ušlých kroků

 Stisknutím zobrazíte počet spálených kalorií

 Stisknutím zobrazíte ušlou vzdálenost

 Stisknutím zobrazíte dobu pohybu (v minutách)

 Stisknutím zobrazíte počet hodin spánku

Systém Android

Chcete-li zobrazit 
aktivitu předchozích 

dnů, přejeďte vpravo.

Stisknutím zobrazíte 
seznam nabídky.

Stisknutím kategorie 
zobrazíte podrobné 

informace.

Stisknutím můžete 
sdílet úspěchy 
a nastavit cíle.
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6�2	 Časová osa
Zobrazuje podrobné informace o době vykonávané aktivity. 

Stisknutím zobrazíte 
podrobné informace 

o době aktivity.

6�3	 O mě

Profil Stisknutím aktualizujete fotografii nebo osobní 
údaje, jako je jméno, pohlaví, výška, hmotnost 
a věk.

Můj účet Zobrazí informace o vašem účtu a umožní vám 
změnit heslo.

Moje cíle Stisknutím nastavíte cíl pro jednotlivé kategorie.

Synchronizace 
s cloudem

Můžete vybrat, zda mají být vaše data automaticky 
synchronizována s cloudem nebo pouze při 
připojení k síti Wi-Fi.

Ohodnotit 
aplikaci 
Onetouch 
Move

Stisknutím ohodnotíte tuto aplikaci.

Řešení Stisknutím zobrazíte více informací o hodinkách 
WATCH, aplikaci Onetouch Move a podporovaných 
telefonech.
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6�4	 Nastavení cílů
Stiskněte možnosti O mě / Moje cíle. Zobrazí se všechny kategorie. 

Výběrem jedné z nich vyberte cíl a poté stiskněte možnost Uložit.

6�5	 Hodinky Watch

Budík Stisknutím můžete nastavit budíky, které spustí 
vibrace hodinek WATCH.

Tapeta Stisknutím možností Tapeta / Změnit 
tapetu můžete přizpůsobit pozadí ciferníku 
přednastavenými tapetami, změnit barvu pozadí 
nebo použít fotografii z telefonu.

Oznámení Vyberte požadované aplikace. Na hodinkách 
Watch se zobrazí oznámení z těchto aplikací.
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6�6	 Aktualizace
Upgrade firmwaru hodinek WATCH

Bude-li k dispozici nová verze firmwaru, zobrazí se zpráva vždy při 
prvním spuštění aplikace Onetouch Move v příslušném dni.  
Dostupnost aktualizací můžete také zkontrolovat v nabídce Hodinky 
Watch / Nastavení.

Upgrade aplikace Onetouch Move

Bude-li k dispozici nová verze aplikace, zobrazí se zpráva vždy při 
prvním spuštění aplikace Onetouch Move v příslušném dni.  Dostupnost 
aktualizací můžete také zkontrolovat v nabídce O mě / Onetouch Move.

6�7	 Nastavení  

Události 
kalendáře

Pokud vyberete tuto funkci, hodinky WATCH vám 
budou připomínat události kalendáře.

Ochrana proti 
ztrátě

Pokud je tato funkce aktivní a vzdálíte se od 
telefonu, hodinky WATCH budou vibrovat.

Časový limit 
obrazovky

Stisknutím vyberete interval, po kterém se 
obrazovka hodinek WATCH automaticky vypne.

Jazyk Stisknutím vyberete jazyk pro hodinky WATCH.

Firmware Zobrazí verzi firmwaru hodinek WATCH.

Obnovení 
továrního 
nastavení

Stisknutím obnovíte všechna nastavení. Všechna 
vaše data budou odstraněna.

Odpojit 
připojené 
hodinky 
Watch

Stisknutím odpojíte připojené hodinky WATCH, aby 
se telefon mohl připojit k novým hodinkám.
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Bezpečnost a používání
Před použitím zařízení doporučujeme důkladně se seznámit s  touto 
kapitolou. Výrobce se zříká veškeré zodpovědnosti za škody, k  nimž může 
dojít v  důsledku nesprávného použití nebo použití nedodržujícího pokyny 
obsažené v této příručce.

•	BEZPEČNOST ZA JÍZDY:
Jelikož výzkumy prokázaly, že použití mobilního telefonu během řízení 
vozidla představuje skutečné riziko, žádáme řidiče, aby mobilní telefon za 
jízdy nepoužívali.
Zapnuté zařízení je zdrojem elektromagnetických vln, které mohou rušit 
elektronické systémy vozidla, například systém ABS nebo airbagy. Předcházení 
potížím:
- Zařízení nepokládejte na palubní desku ani do oblasti airbagů.
-  U  prodejce či výrobce vozidla ověřte, zda je palubní deska dostatečně 

stíněna před radiofrekvenční energií mobilních telefonů.

•	PODMÍNKY POUŽITÍ:
K optimalizaci výkonnosti zařízení doporučujeme zařízení občas vypnout.
Zařízení vypínejte před nástupem do letadla.

Zařízení vypínejte v  nemocničních zařízeních, vyjma míst vyhrazených 
k  telefonování. Stejně jako je tomu u  mnoha dalších běžně používaných 
zařízení, mohou se mobilní Zařízení navzájem rušit s  jinými elektrickými či 
elektronickými zařízeními a zařízeními využívajícími rádiové frekvence.
Zařízení vypínejte, nacházíte-li se v blízkosti plynů a vznětlivých kapalin. Přísně 
dodržujte veškeré pokyny zveřejněné ve skladištích paliv, na benzinových 
stanicích, v chemických továrnách či v jiném potenciálně výbušném prostředí.
Zapnuté zařízení nepřibližujte do vzdálenosti 15  cm od žádných lékařských 
zařízení, jako jsou kardiostimulátory, sluchové pomůcky či inzulínové pumpy 
apod. Používáte-li některé z  těchto zařízení, přikládejte telefon k  uchu na 
opačné straně těla. 
Aby nedošlo k  narušení sluchu, přijměte hovor dříve, než přiložíte telefon 
k uchu. Telefon pokládejte dále od ucha také v případě, že používáte zařízení 
handsfree, jinak hrozí poškození sluchu vinou vyšší hlasitosti.
Nedovolte dětem používat telefon či hrát si s  telefonem a příslušenstvím 
bez dozoru.
Uvědomte si prosím, že váš telefon představuje celistvé zařízení a tudíž zadní 
kryt a baterii nelze vyjmout. Nepokoušejte se Zařízení rozebírat. V takovém 
případě bude zrušena platnost vaší záruky. Při rozebírání telefonu by rovněž 
mohlo dojít k poškození baterie a úniku tekutin, které by mohly vyvolat 
alergickou reakci.
S telefonem zacházejte vždy opatrně a uchovávejte jej na čistých a bezprašných 
místech.
Zařízení nevystavujte nepříznivým povětrnostním a jiným podmínkám (jako je 
mokro, vlhkost, déšť, tekutiny, prach, mořský vzduch apod.). Provozní teplota 
doporučená výrobcem je v rozmezí od -10 °C do +55 °C. 
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Při teplotách nad 55 °C se může zhoršit čitelnost displeje telefonu. Tato závada 
je pouze dočasná a není považována za závažnou. 
V  některých mobilních sítích nemusí být k  dispozici čísla tísňového volání. 
V případech nutnosti tísňového volání nespoléhejte pouze na svůj telefon.
Nepokoušejte se Zařízení otevírat, rozebírat nebo opravovat sami.
Zařízení nepouštějte na zem, neházejte s ním ani jej neohýbejte.
Zařízení nepoužívejte, pokud je jeho skleněný displej poškozený, prasklý nebo 
rozbitý, jinak hrozí riziko poranění. 
Na telefon nemalujte.
Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství kompatibilní s příslušným 
modelem telefonu a doporučené společností TCL Communication Ltd. a jejími 
pobočkami. Společnost TCL Communication Ltd. a  její pobočky se zříkají 
odpovědnosti za škody způsobené použitím jiných nabíječek nebo baterií.
Dbejte veškerých varování.
Nepokoušejte se hodinky WATCH otevřít nebo rozebrat. Při nesprávném 
zacházení může dojít k  poškození výrobku a  jeho baterie, což může 
představovat nebezpečí pro lidské zdraví i životní prostředí.
Nečistěte hodinky WATCH agresivními čisticími prostředky.
Nevkládejte hodinky WATCH do myček nádobí, praček ani sušiček.
Nepokládejte hodinky WATCH na hřející zařízení, jako jsou mikrovlnné trouby, 
sporáky nebo radiátory.
Nevystavujte hodinky WATCH extrémním teplotám. Doporučená teplota je 
v rozsahu −20 °C až 60 °C.
Neumisťujte hodinky WATCH do blízkosti ohně.
Nelikvidujte hodinky WATCH ohněm. Mohlo by dojít k výbuchu zařízení.

Hodinky WATCH jsou zařízením IP67. Proto není nutné hodinky WATCH 
sundávat, když si myjete ruce nebo obličej, ale nezapomeňte je osušit, 
pokud se na ně dostane voda, když prší, uklízíte atd. S  hodinkami WATCH 
nedoporučujeme plavat nebo se sprchovat.
Zabraňte kontaktu USB konektoru s vodou, mohl by zrezivět.
Hodinky WATCH nerozbíjejte, nepouštějte na zem a nepropichujte.
NFC štítek neskladujte spolu s magnetickými zařízeními, aby se nezhoršila 
jeho funkce. 
Nedovolte dětem, aby si s hodinkami WATCH hrály. Drobné díly mohou pro 
děti představovat riziko udušení.
Hodinky WATCH nedoporučujeme nosit na používanější ruce.
U některých lidí může vystavení blikajícímu světlu nebo hraní videoher 
způsobit epileptický záchvat nebo ztrátu vědomí. Tyto záchvaty 
nebo ztráty vědomí mohou nastat i v případě, že daná osoba nikdy v 
minulosti záchvat nebo ztrátu vědomí neměla. Pokud trpíte záchvaty 
nebo ztrátou vědomí, nebo pokud se tyto problémy ve vaší rodině 
v minulosti již vyskytly, poraďte se prosím před hraním videoher v zařízení 
nebo povolením funkcí blikajícího světla v zařízení s vaším lékařem. 
Rodiče by měli sledovat, zda jejich děti používají v  zařízeních videohry 
nebo jiné funkce doprovázené blikajícím světlem. Jestliže se objeví jakýkoli 
z následujících příznaků, je nutno přestat zařízení používat a poradit se s 
lékařem: křeče, cukání očí nebo svalů, ztráta vědomí, bezděčné pohyby nebo 
ztráta orientace. Pro omezení pravděpodobnosti výskytu těchto příznaků 
prosím dodržujte následující bezpečnostní opatření:
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-  Nehrajte hry a  nepoužívejte funkce doprovázené blikajícím světlem, jste-li 
unavení či ospalí.

-  každou hodinu si udělejte přestávku aspoň na 15 minut,
-  hrajte v místnosti, ve které jsou všechna světla rozsvícená,
-  hrajte v co největší možné vzdálenosti od obrazovky,
-  pokud cítíte během hraní únavu nebo bolest vašich rukou, zápěstí nebo paží, 

ukončete hru a před dalším hraním si několik hodin odpočiňte,
-  pokud bolest rukou, zápěstí nebo paží během hraní nebo po jeho ukončení 

přetrvává, ukončete hru a navštivte lékaře.
Při hraní her ve vašem zařízení můžete pocítit dočasné nepohodlí ve vašich 
rukou, pažích, ramenech, krku nebo jiných částech těla. Postupujte podle 
pokynů, aby nedošlo k problémům, jako například zánětu šlach, syndromu 
karpálního tunelu nebo jiným muskuloskeletálním onemocněním.

•	ALERGENY:
Společnost TCL Communication Ltd. ve svých produktech nepoužívá známé 
alergeny. Občas může být při výrobě zařízení nebo jeho součásti použito 
stopové množství alergenu, který by mohl u některých jednotlivců způsobit 
potíže. Tento přístup je běžný u  mnoha typů produktů. Doporučujeme 
sledovat veškeré produkty, které se dostávají do dlouhodobého kontaktu 
s pokožkou, a v případě podráždění kůže je sundat.

•	UPOZORNĚNÍ – SRDEČNÍ TEP
Společnost TCL Communication Ltd. nenese odpovědnost v  případě 
nepřesného měření nebo nezměření srdečního tepu.

•	CVIČENÍ
Funkce Krokoměr, Spánek, Cvičení a Srdeční tep jsou určeny pro volnočasové, 
odpočinkové a fitness aktivity a neslouží k  lékařským účelům. Před použitím 
těchto funkcí si pečlivě přečtěte instrukce. Vyskytnou-li se u  vás jakékoli 
zdravotní potíže nebo potřebujete-li lékařskou péči, obraťte se na lékaře. 

Sledování srdečního tepu
Hodnoty srdečního tepu mohou být nepřesné v závislosti na podmínkách při 
měření a okolním prostředí. 

•	Srdeční tep si měřte vsedě a v klidu. 

•	 Jsou-li měření srdečního tepu prováděna za nízké teploty, výsledek 
může být nepřesný. 

•	Při měření tepu se nehýbejte. Pokud tak učiníte, nebude záznam 
srdečního tepu přesný. 

•	Uživatelé s  úzkým zápěstím mohou naměřit nepřesné hodnoty 
srdečního tepu. 

•	K  nepřesnostem v  měření může docházet, je-li zařízení volné a světlo 
používané k provedení měření se neodráží rovnoměrně. 

•	Pokud se naměřená hodnota výrazně liší od očekávané hodnoty 
srdečního tepu, na 30 minut si odpočiňte a poté proveďte měření 
znovu. 
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•	Měření jsou prováděna na základě průměrných hodnot a měla by být 
zopakována alespoň pětkrát. 

•	V zimě nebo v chladném počasí se udržujte při měření srdečního tepu 
v teple. 

•	Kouření nebo konzumace alkoholu před měřením mohou vést 
k naměření hodnot odlišných od vašeho normálního srdečního tepu. 

•	Při měření srdečního tepu nemluvte, nezívejte a nedýchejte zhluboka. 
Pokud tak učiníte, nebude záznam srdečního tepu přesný. 

•	Pokud je vaše hodnota srdečního tepu extrémně vysoká nebo nízká, 
měření mohou být nepřesná. 

•	Měření srdečního tepu u kojenců a batolat může být nepřesné. 

•	Nedívejte se přímo do světla čidla srdečního tepu. Mohlo by dojít 
k poškození zraku.

Pokud měření srdečního tepu nefunguje správně, upravte pozici hodinek 
WATCH na zápěstí. Například posuňte hodinky WATCH na zápěstí doprava, 
doleva, nahoru nebo dolů a upravte polohu čidla srdečního tepu. Nebo 
noste hodinky WATCH s čidlem srdečního tepu pevně umístěným na vnitřní 
straně zápěstí. 

•	Pokud je čidlo srdečního tepu špinavé, otřete je a akci opakujte. 

Než začnete cvičit
Tuto aplikaci lze použít ke sledování cvičení. Zatímco středně náročná fyzická 
aktivita, jako je rychlá chůze, je pro většinu lidí bezpečná, odborníci v oblasti 
zdraví doporučují si nejprve pohovořit s lékařem před tím, než začnete cvičit, 
a to především v případě, že máte některé z následujících potíží:

•	onemocnění srdce;

•	astma nebo onemocnění plic;

•	diabetes nebo onemocnění jater a ledvin;

•	artritida.
Lékař by vás měl prohlédnout také v případě, že se u vás projevují symptomy 
srdeční, plicní či jiné vážné nemoci, jako jsou následující:

•	bolest nebo nepříjemný pocit na prsou, v  krku, čelisti nebo pažích 
během fyzické aktivity;

•	 závrať nebo ztráta vědomí;

•	dýchavičnost při mírné námaze či v klidu nebo při ulehnutí;

•	otok kotníku, především v noci;

•	 srdeční šelest nebo rychlý nebo silný srdeční tep;

•	bolest svalů při chůzi do schodů nebo do kopce, která přejde, jakmile 
jste v klidu.
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Také doporučujeme navštívit lékaře, než se pustíte do náročnějšího cvičení, 
pokud se na vás vztahují dvě a více z následujících prohlášení:

•	 jste muž starší 45 let nebo žena starší 55 let;

•	ve vaší rodině se vyskytlo srdeční onemocnění před 55. rokem věku;

•	 kouříte nebo jste v posledních šesti měsících kouřit přestali;

•	necvičili jste v posledních třech měsících nebo déle;

•	máte nadváhu nebo jste obézní;

•	máte vysoký krevní tlak nebo vysoký cholesterol;

•	máte poruchu glukózové tolerance neboli prediabetes.

Jste-li na pochybách, ověřte si to
Pokud si nejste jisti svým zdravotním stavem, máte řadu zdravotních potíží 
nebo jste těhotná, před zahájením nového programu si promluvte se svým 
lékařem. Spolupráce s lékařem je dobrým způsobem, jak naplánovat program, 
který pro vás bude vhodný a bezpečný. Zvažte to již na začátku své cesty za 
fyzickou zdatností.

•	OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Nezapomeňte, že jste povinni dodržovat platné zákony a nařízení ve své 
oblasti či v  jiných oblastech soudní působnosti, v  nichž telefon používáte, 
týkající se pořizování fotografií a zvukových záznamů. Na základě těchto 
zákonů a nařízení může být přísně zakázáno fotografování anebo nahrávání 
hlasu jiných lidí či jejich charakteristických rysů a  kopírování či distribuce 
těchto záznamů. Takovéto počínání může být považováno za porušení 
soukromí. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby v  případě potřeby 
předem získal patřičná povolení k  zaznamenávání soukromých či tajných 
rozhovorů nebo fotografování jiných osob. Výrobce, prodejce či dodavatel 
mobilního telefonu (včetně operátora) se zříkají veškeré zodpovědnosti 
vyplývající z neodpovídajícího používání telefonu.
Při používání zařízení mohou být s  hlavním zařízením sdíleny některé vaše 
osobní údaje. Vaší povinností je ochrana vašich osobních údajů, aby nebyly 
sdíleny s  neoprávněnými zařízeními nebo zařízení třetích stran připojenými 
k vašemu zařízení. Pokud vaše zařízení podporuje připojení Wi-Fi, připojujte 
je pouze k  důvěryhodným sítím Wi-Fi. Při používání vašeho zařízení jako 
hotspotu (je-li tato funkce podporována), použijte zabezpečení sítě. Tato 
opatření zabrání neoprávněnému přístupu k  vašemu zařízení. Vaše zařízení 
může ukládat osobní údaje do různých umístění, včetně karty SIM, paměťové 
karty a integrované paměti. Před recyklací, vrácením nebo věnováním 
vašeho zařízení nezapomeňte všechny osobní údaje odstranit nebo vymazat. 
Aplikace a aktualizace volte obezřetně a instalujte je pouze z důvěryhodných 
zdrojů. Některé aplikace mohou mít vliv na výkon zařízení nebo mít přístup 
k  soukromým informacím, včetně podrobností k  účtu, údajům o  volání, 
podrobnostem o poloze a síťovým zdrojům.
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Všechna data sdílená se společností TCL Communication Ltd. se ukládají 
v  souladu s  příslušnými zákony o  ochraně dat. Pro tyto účely společnost 
TCL Communication Ltd. zavedla a dodržuje přiměřená technická a 
organizační opatření pro ochranu všech vašich osobních údajů, například 
proti neoprávněnému přístupu nebo nezákonnému zpracování a náhodné 
ztrátě nebo zničení či poškození takových osobních údajů, která poskytují 
přiměřenou úroveň zabezpečení s ohledem na 
(i) dostupné technické možnosti, 
(ii) náklady na zavedení opatření, 
(iii) rizika související se zpracováním osobních údajů a 
(iv) citlivost zpracovávaných osobních údajů. 
Své osobní údaje můžete kdykoli zobrazit, zkontrolovat a upravit po přihlášení 
ke svému uživatelskému účtu, návštěvě svého uživatelského profilu nebo tak, 
že nás budete přímo kontaktovat. Pokud potřebujete své osobní údaje upravit 
nebo smazat, můžeme vás požádat o  doložení vaší totožnosti, než budeme 
moci vaši žádost zpracovat.

•	BATERIE:
Uvědomte si prosím, že vaše zařízení představuje celistvé zařízení a tudíž zadní 
kryt a baterii nelze vyjmout. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:
- nepokoušejte se otevřít zadní kryt,
- nepokoušejte se vyjmout, vyměnit ani otevřít baterii,
- nepropichujte zadní kryt vašeho telefonu,
- nelikvidujte telefon v ohni, nevyhazujte jej do domovního odpadu a 
neskladujte jej při teplotě nad 60 °C.

Telefon a baterie, jakožto celistvé zařízení, musí být zlikvidovány podle 
platných místních předpisů pro ochranu životního prostředí.

Tento symbol na telefonu, baterii a příslušenství znamená, že 
produkty je po uplynutí životnosti nutné odevzdat na sběrných 
místech:
- Sběrných střediscích komunálního odpadu s odpovídajícími 
kontejnery pro takováto zařízení,
- Sběrných kontejnerech v místě prodeje. 

Jejich recyklace zabrání úniku látek do okolí a umožní opětovné využití 
součástí.
V zemích Evropské unie:
Tato sběrná místa jsou k dispozici bezplatně.
Všechny produkty označené tímto symbolem je nutné odevzdat na těchto 
sběrných místech.
V zemích mimo Evropskou unii:
Zařízení označená tímto symbolem nevhazujte do běžných odpadních 
kontejnerů, poskytuje-li vaše oblast či správa odpovídající sběrné nebo 
recyklační zařízení. Tato zařízení jsou určena k  odevzdání na příslušných 
sběrných místech za účelem recyklace.
VÝSTRAHA: PŘI ZÁMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO 
VÝBUCHU. POUŽITÉ BATERIE ZLIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.
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•	NABÍJEČKY
Nabíječky napájené z  elektrické sítě mají provozní teplotní rozsah od 0  °C 
do 45 °C.
Nabíječky navržené pro tento mobilní telefon dodržují standardy bezpečnosti 
použití informačních technologií a  kancelářského vybavení.  Také jsou 
kompatibilní se směrnicí 2009/125/ES pro ekodesign výrobků. Z  důvodu 
rozdílných elektrických specifikací nemusí být nabíječka zakoupená v  jedné 
oblasti funkční v jiné oblasti. Nabíječky jsou určeny pouze k nabíjení.

•	RÁDIOVÉ VLNY:
TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ PRAVIDLA PRO VYSTAVENÍ 
RÁDIOVÝM VLNÁM.
Toto mobilní zařízení je rádiový vysílač i  přijímač. Je navrženo tak, aby 
nepřekračovalo limity vystavení rádiovým frekvencím (radiofrekvenční 
elektromagnetické pole) doporučované v mezinárodních pravidlech. Pokyny 
byly sestaveny nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a obsahují podstatné 
bezpečnostní rezervy zajišťující bezpečnost všech osob nehledě na jejich věk 
a zdravotní stav.
Pravidla pro vystavení radiovým vlnám udávají hodnoty v  jednotkách SAR 
(specifická hodnota absorpce). Limit SAR u mobilních zařízení činí 2 W/kg. 
Testy hodnoty SAR byly prováděny ve standardních provozních polohách, 
kdy zařízení vysílalo nejvyšším certifikovaným výstupním výkonem ve všech 
testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR dle pokynů ICNIRP 
pro tento model zařízení jsou:

Maximální hodnota SAR pro tento model a podmínky, při nichž 
byla zjištěna�

Hodnoty SAR při nošení zařízení na těle 0.0032 W/kg 

Během používání telefonu se skutečné hodnoty SAR tohoto zařízení obvykle 
pohybují velmi nízko pod výše uvedenými hodnotami. Je to proto, že kvůli efektivitě 
systému a zajištění minimálního rušení v síti se provozní výkon telefonu automaticky 
sníží vždy, když k provedení hovoru není plný výkon zapotřebí. Čím je nižší výstupní 
výkon zařízení, tím je také nižší hodnota SAR.Testování hodnot SAR při nošení 
zařízení na těle bylo prováděno při zajištění vzdálenosti alespoň 0 mm. 
Další informace naleznete na stránkách www.alcatelonetouch.com.
Další informace o elektromagnetických polích a veřejném zdraví jsou 
k dispozici na stránkách: http://www.who.int/peh-emf.
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Obecné informace
•	TCL Communication Ltd.

•	Internetová adresa: www.alcatelonetouch.com

•	Adresa: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, 
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

 
Toto zařízení splňuje základní požadavky a  jiná související ustanovení 
směrnice 1999/5/ES. Celý text Prohlášení o shodě pro tento telefon je 
k dispozici na stránkách www.alcatelonetouch.com.

•	LICENCES

Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti 
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností 
TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami podléhá přidělení 
licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou 
majetkem příslušných vlastníků.

 WATCH Bluetooth Declaration ID
D024873
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•	Informace o předpisech
Následující schválení a upozornění platí v uvedených konkrétních oblastech.

Vyloučení odpovědnosti 
SPOLEČNOST TCL Communication Ltd. NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ 
ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VZNIKLÉ V  DŮSLEDKU NEBO V  SOUVISLOSTI 
S POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT SOFTWARE NEBO APLIKACI JAKÉKOLI 
TŘETÍ STRANY, JEJÍHO OBSAHU NEBO FUNKCÍ, VČETNĚ, NE VŠAK POUZE, 
ŠKOD ZPŮSOBENÝCH NEBO SOUVISEJÍCÍCH S CHYBAMI, OPOMENUTÍMI, 
PŘERUŠENÍMI, VADAMI, OPOŽDĚNOU FUNKCÍ NEBO PŘENOSEM, 
POČÍTAČOVÝM VIREM, SELHÁNÍM PŘIPOJENÍ, SÍŤOVÝMI POPLATKY, NÁKUPY 
V  APLIKACI A ZA JAKÉKOLI DALŠÍ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ, 
EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO I  V  PŘÍPADĚ, ŽE NA MOŽNOST 
VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD BYLA SPOLEČNOST TCL Communication Ltd. 
UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYNĚTÍ NEBO OMEZENÍ 
NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY A OMEZENÍ 
SE NA VÁS PROTO NEMUSEJÍ VZTAHOVAT. BEZ OHLEDU NA VÝŠE UVEDENÉ, 
CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TCL Communication Ltd. VŮČI VÁM 
ZA VEŠKERÉ ZTRÁTY, POŠKOZENÍ, NÁROKY, VČETNĚ, NE VŠAK POUZE, TĚCH 
NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘESTUPKU ČI JINAK, VZNIKLÝCH V  DŮSLEDKU 
POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU NEBO APLIKACÍ TŘETÍCH STRAN V TOMTO MOBILNÍM 
ZAŘÍZENÍ, NEBO JAKÉHOKOLI JINÉHO PROHLÁŠENÍ V  TÉTO SMLOUVĚ 
S  KONCOVÝM UŽIVATELEM, NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU, KTEROU KUPUJÍCÍ 
ZAPLATIL, PŘEDEVŠÍM V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ ZÁRUKY NEBO JAKÉKOLI APLIKACE 
TŘETÍ STRANY, KTERÁ BYLA SOUČÁSTÍ TOHOTO MOBILNÍHO ZAŘÍZENÍ. VÝŠE 
UVEDENÁ OMEZENÍ, VÝJIMKY A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI JSOU PLATNÉ 
DO MAXIMÁLNÍ MÍRY POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE 
BY NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNILO PŮVODNÍ ÚČEL.
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Mezi popisem v  této uživatelské příručce a ovládáním telefonu mohou být 
drobné odlišnosti, které závisí na verzi softwaru ve vašem telefonu nebo 
konkrétních službách operátora.
Péče o děti 
Tyto produkty nejsou hračkami a mohou představovat riziko pro malé děti. 
Rodiče by měli být zodpovědní a dohlížet na způsob, jakým jejich děti hrají 
hry a používají jiné funkce, při nichž na zařízení blikají světla.
Recyklace 
Nelikvidujte produkty a elektronická příslušenství (jako jsou nabíječky, 
sluchátka nebo baterie) spolu s  komunálním odpadem. Varování: nikdy 
baterie – samostatně nebo v  telefonu – nelikvidujte v  ohni, mohlo by 
dojít k  výbuchu. Tyto součásti je třeba likvidovat v  souladu s  plánem sběru 
a recyklace vašeho místního nebo oblastního orgánu. Případně můžete 
nepoužívané produkty ALCATEL ONETOUCH a jejich příslušenství zanést 
do některého autorizovaného servisního střediska ALCATEL ONETOUCH ve 
vaší oblasti. Obalový materiál a  příručku k  produktu likvidujte v  souladu s 
národními požadavky na sběr a  recyklaci. Podrobnosti získáte od místních 
orgánů.

Záruka
Naším cílem je „poskytovat zákazníkům vysokou hodnotu“.  Aby bylo možné 
zajistit maximální ochranu práv spotřebitele a nedocházelo k nedorozuměním, 
přečtěte si následující body.
Výrobce zaručuje, že se během záruční doby dvaceti čtyř (24) měsíců od data 
zakoupení, které je uvedeno na faktuře, u  hodinek WATCH při normálním 
způsobu používání neobjeví žádný defekt ani závada. (Záruční doba se může 
lišit v závislosti na konkrétní zemi.)
Během záruční doby poskytne společnost v případě poškození či závad, které 
budou označeny autorizovaným technickým personálem jako vzniklé při 
běžném používání, bezplatnou službu opravy. Společnost si vyhrazuje právo 
opravu zpoplatnit nebo odmítnout v následujících případech:
A.  Poškození bylo způsobeno nehodou či nesprávným použitím.
B.  Uživatel provedl nebo umožnil neoprávněné osobě provést testy, opravu 

nebo rozebrání produktu.
C.  Škody byly způsobeny použitím neoriginálního příslušenství.
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Baterie
Omezená záruka se vztahuje na baterie pouze v  případě, že jejich kapacita 
klesne pod 80 % stanovené kapacity nebo pokud baterie vyteče. Omezenou 
záruku nelze využít na baterii, pokud: 
(i) baterie byla nabíjena pomocí nabíječky, kterou společnost TCL 
Communication Ltd. k nabíjení baterie neurčila nebo neschválila;
(ii) některá z  pečetí na baterii byla zlomena nebo vykazuje známky 
manipulace; nebo
(iii) baterie byla používána v  jiném zařízení než v  hodinkách, pro které je 
určena.

Software
•	Software, který je součástí produktu.
Není poskytována žádná záruka, že software bude splňovat vaše požadavky 
nebo že bude spolupracovat s  hardwarem nebo softwarem třetích stran, že 
provoz softwarových produktů bude probíhat bez přerušení a chyb, nebo že 
veškeré chyby softwaru budou opraveny.
•	Software, který NENÍ součástí produktu. 
Software, který není součástí produktu (např. software stažený z internetu), je 
poskytován „jak je“ a nevztahuje se na něj záruka.

Řešení problémů
Než budete kontaktovat zákaznickou podporu, řiďte se níže uvedenými 
pokyny:
Hodinky WATCH nelze zjistit.
•	 Jedním stisknutím tlačítka Zapnutí / Vypnutí odemkněte obrazovku. 

Vaše hodinky WATCH lze zjistit pouze po dobu 3 minut od vypnutí 
obrazovky. 

•	Zapněte službu Bluetooth, je-li vypnuta.
•	Povolte službě Bluetooth vyhledávání zařízení.

Hodinky WATCH nelze spárovat s telefonem nebo je párování 
pomalé�
•	 Jedním stisknutím tlačítka Zapnutí / Vypnutí odemkněte obrazovku. 

Vaše hodinky WATCH lze zjistit pouze po dobu 3 minut od vypnutí 
obrazovky. 

•	Ujistěte se, že komunikace mezi hodinkami WATCH a telefonem 
probíhá normálně.

Hodinky WATCH se často odpojují od telefonu�
•	Služba Onetouch Move Service na pozadí byla ukončena. Restartujte 

aplikaci.
•	Ujistěte se, že komunikace mezi hodinkami WATCH a telefonem 

probíhá normálně.
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Jsou-li k telefonu připojena další zařízení:
•	 Je běžné, když se rychlost přenosu souborů pomocí služby Bluetooth 

sníží.
•	 Je běžné, když se rychlost sítě Wi-Fi sníží. Pamatujte, že rychlost sítě 

Wi-Fi může být u některých vadných telefonů výrazně ovlivněna.

Kolik zařízení BLE (BT 4�0 Low Energy) lze k telefonu maximálně 
připojit?
Současně lze k telefonu připojit 5 zařízení BLE.

Po instalaci služby Onetouch Move a připojení hodinek WATCH 
k telefonu se zvýší rychlost vybíjení baterie telefonu�
To je normální a baterii spotřebovává: 
•	udržování spojení mezi hodinkami WATCH a telefonem,
•	přenos souborů mezi hodinkami WATCH a telefonem,
•	odpojení, skenování zařízení a opětovné připojení.

Hodinky WATCH nelze nabít�
•	Ujistěte se, že konektor USB hodinek WATCH je řádně zasunut do 

počítače. (Čip USB konektoru musí být v kontaktu s čipem počítače.)
•	Ujistěte se, že jsou hodinky WATCH pevně zasunuty do portu USB.

Vibrace nefungují�
•	Nabijte zařízení, abyste se ujistili, že baterie funguje.
•	Ujistěte se, že spojení mezi hodinkami WATCH a telefonem není 

přerušeno.

Hodinky WATCH nečekaně vibrují�
•	Podívejte se, zda nemáte nějaké upozornění.
•	Ujistěte se, že hodinky WATCH nejsou příliš daleko od vašeho telefonu.

Hodinky WATCH nereagují�
Stiskněte a podržte tlačítko Zapnutí / Vypnutí po dobu přibližně 10 sekund a 
hodinky WATCH restartujte. Používejte pouze v případě nouze.

Obnovení továrního nastavení
Pokud se vám nepodaří problém vyřešit pomocí pokynů uvedených výše, 
zkuste hodinky WATCH resetovat.
V aplikaci Onetouch Move stiskněte ikonu , poté stisknutím možností 
Watch\Nastavení\Obnovení továrního nastavení hodinky WATCH resetujte.
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