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realme Watch S
Uživatelská příručka

Děkujeme, že jste si vybrali hodinky Realme Watch S. Před použitím
si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro další použití.

Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelské rozhraní v příručce slouží pouze
pro referenční účely. Při aktualizaci a upgradu produktu mohou existovat určité 
rozdíly mezi skutečným produktem a schématem. Viz skutečný produkt.



1. Přehled

Nové hodinky Realme Watch S (dále jen „hodinky“) jsou ultratenké 
a lehké inteligentní fitness hodinky s dlouhou výdrží baterie. Jsou schopny
měřit hladinu kyslíku v krvi, sledovat Vaši srdeční frekvenci, spánek a cvičení
a také sloužit jako informační asistent. Díky svému lehkému, módnímu
designu a schopnosti přesně sledovat Vaše cvičení a zdraví jsou hodinky
dokonalým společníkem pro Vaše každodenní fitness a volnočasové aktivity.

Díky měkkému silikonovému řemínku šetrnému k Pokožce jsou hodinky 
mimořádně příjemné na nošení a Vy se tak můžete cítit v naprostém pohodlí.

Po spárování hodinek s telefonem a navléknutí na zápěstí si můžete užít
promyšlené služby, jako je cvičení, sledování srdečního tepu, sledování spánku
a okamžité upozornění z aplikací či sociálních sítí.

Výhody

Bluetooth LE

Dotyk na celé obrazovce

TFT barevný displej

24 hodinový monitoring 

Měření kyslíku v krvi

Více režimů cvičení

Sledování spánku

Režim meditace

Oznámení o zprávách

Ovládání hudbysrdeční frekvence



2. Informace o produktu

Součásti balení:

Nabíjecí stanice:

Hodinky:

a. realme Watch S 1x

c. Nabíjecí stanice 1x

b. Uživatelská příručka 1x

SpO2 senzor

Senzor srdeční frekvence

Nabíjecí kontakty

Tlačítko zapnutí/vypnutí

TFT displej

Tlačítko zkratek



3. Návod k použití

1. Ovládání obrazovky
Hodinky jsou vybaveny 1,3 palcovým barevným displejem TFT s rozlišením
360*360 pixelů a plně dotykovou obrazovkou, na které můžete přejet prstem
(nahoru, dolů, doleva, doprava), klepnout nebo se dotknout a podržet.

a. Na ciferníku přejetím prstem dolů otevřete seznam upozornění na zprávy
    a přejetím prstem nahoru se vrátíte zpět.

b. Na ciferníku přejetím prstem nahoru otevřete seznam funkcí a přejetím 
    prstem dolů vrátíte zpět.

c. Na ciferníku přejetím prstem doprava přejdete do nastavení zkratek, a pak
    se přejetím doleva vrátíte zpět.

d. Na ciferníku přejetím prstem doleva přepnete na jiné rozhraní nejvyšší 
    úrovně, a pak přejetím doleva nebo doprava přepnete mezi rozhraními 
    nejvyšší úrovně.

e. Na obrazovce, která není na ciferníku, se vrátíte přejetím doprava na
    předchozí obrazovku.

f. Stisknutím a podržením ciferníku přepnete na jiný ciferník. 

2. Ovládání tlačítkem

Tlačítko zapnutí/vypnutí

Tlačítko zkratek

a

b

c d e



a. Když je obrazovka vypnutá, krátkým stisknutím ji probudíte. 

b. Krátkým stisknutím ciferníku vstoupíte do seznamu funkcí.

c. Krátkým stisknutím obrazovky bez ciferníku se vrátíte na ciferník.

d. Při cvičení krátkým stisknutím obrazovky pozastavíte / pokračujete 
    v tréninku.
e. Stisknutím a podržením ciferníku přejděte na obrazovku restart nebo vypnutí.

f. Bez ohledu na to, v jakém režimu se nacházíte, můžete vynutit restartování 
    hodinek stisknutím tlačítka po dobu nejméně 10 sekund.

Tlačítko zapnutí/vypnutí

realme.com/global/Link

a. Když je obrazovka vypnutá, krátkým stisknutím ji probudíte.
b. Stisknutím ciferníku vstupte do seznamu cvičení.
c. Při cvičení stiskněte ciferník a přepněte na datovou obrazovku.

Tlačítko zkratek

a. Instalace aplikace

Stisknutím a podržením tlačítka zapněte hodinky, pak naskenujte QR kód
zobrazený na obrazovce hodinek a stáhněte a nainstalujte aplikaci Realme
Link.
Můžete také naskenovat QR kód níže nebo přejít do obchodu aplikací.

3. Připojení k aplikaci

b. Propojení

Přejděte do aplikace Realme Link, klepněte na „přidat zařízení“ a propojte
hodinky podle pokynů.



Tipy:

Před připojením se ujistěte, že má Váš telefon zapnuté Bluetooth a že je
správně připojen k hodinkám.
Pokud se Vám nepodaří hodinky najít, když se je snažíte přidat, nebo se 
k nim nemůžete připojit, když je používáte, zkuste obnovit tovární nastavení
hodinek. Poté je znovu přidejte do aplikace Realme Link.

  

Připojení
 úspěšné 

 Připojení
neúspěšné 

4. Nošení hodinek

Noste hodinky asi jeden prst od svých karpálních kostí a nastavte řemínek tak,
aby byly hodinky dostatečně pevné, aby mohl snímač srdeční frekvence
správně shromažďovat data.

Tipy:
Pokud budete hodinky nosit příliš volně, mohou být Vaše údaje o monitorování
srdeční frekvence nepřesné.



5. Vybitá baterie
Když stav baterie klesne na 10%, hodinky jednou zavibrují a zobrazí se
upozornění s nápisem "Battery less than 10%. Please charge soon".

Když stav baterie klesne na 3%, zobrazí se upozornění se zprávou "Battery 
is too low. Watch will power off". 

6. Nabíjení
a. Umístěte hodinky na nabíjecí stanici a zkontrolujte, zda jsou nabíjecí kontakty 
    na zadní straně hodinek správně vyrovnány a připojeny ke kovovým kolíkům 
    na nabíjecí stanici.

b. Připojte nabíjecí stanici ke standardnímu certifikovanému kabelu USB 
    (výstupní napětí: 5 V; výstupní proud: 0,5 A a vyšší). 

Tipy: 

Pokud hodinky nebudete delší dobu používat, může se stát, že se nezapnou.
V takovém případě nabíjejte hodinky minimálně 1 minut, než se na obrazovce
zobrazí ikona nabíjení.
Před nabíjením jemně otřete nabíjecí kontakty do sucha, abyste se zbavili 
vlhkosti a potu.



5. Parametry

realme Watch S

RMA207

1.3-inch TFT barevný displej

360*360

390mAh

Bluetooth 5.0 BLE

IP68

0°C ~ 40°C

-20°C ~ 60°C

Android 5.0 nebo vyšší

259.5x47.0x12.0mm

2402MHz - 2480MHz

0dBm

Název produktu

Model

Obrazovka

Rozlišení

Kapacita baterie

Frekvenční rozsah

Bluetooth přenosový výkon

Bezdrátové připojení

Úroveň ochrany

Velikost 

Provozní teplota

Skladovací teplota

Spárování s telefonem

4. Pokyny

1. Podrobné pokyny k používání realme Watch S naleznete
    v následujících krocích:

 Aplikace Realme Link       Nastavení      Uživatelská příručka

2. Jak zobrazit „Informace o předpisech“ na hodinkách?

   Přejděte na stránku Nastavení          Systém         Informace o přepisech
   pro zobrazení „Informace o předpisech“



6. Bezpečnostní pokyny

1. Produkt není zdravotnickým prostředkem, a proto není určen k diagnostice, 
    léčbě nebo prevenci jakékoli nemoci.

2. Před zahájením nebo úpravou jakéhokoli fitness programu se poraďte se
    svým lékařem.

3. Pokud trpíte fyzickým onemocněním, které může být ovlivněno použitím
    tohoto produktu, poraďte se se svým lékařem.

4. Nekontrolujte informace na obrazovce, když řídíte. Mohlo by dojít k
    nebezpečné situaci.

5. Produkt není hračka. Nedovolte dětem nebo domácím mazlíčkům hrát si s
    nimi. Malé součásti produktu mohou způsobit udušení.

6. Funkčnost produktu může být ovlivněna vnějšími faktory, jako je 
    interference, údaje proto slouží pouze pro informaci.

7. Produkt lze použít ke sledování Vaší srdeční frekvence. Dlouhodobé nošení
    výrobku může i některých uživatelů způsobit podráždění kůže nebo alergie 
    nebo může představovat zdravotní riziko pro uživatele trpící určitými 
    onemocněními. 
    Pokud se nacházíte v některé z následujících situací, poraďte 
    se před použitím produktu se svým lékařem nebo jej nepoužívejte.

… jste epileptičtí nebo citliví na světlo
… máte špatný krevní oběh nebo jste náchylní k tvorbě modřin
… máte onemocnění srdce nebo jiné nemoci
… užíváte nějaké fotocitlivé léky

Žádné oznámení
   o příchozím
        hovoru

• Zkontrolujte v aplikaci, zda je oznámení o příchozím
   hovoru zapnuto.

• Realme Link aplikace neumožňuje přístup k 
   upozornění na telefonu.

• Zkontrolujte, zda jsou hodinky připojeny k mobilnímu
   zařízení. 

• Ujistěte se, že není Realme Link aplikace vypnutá 
   na pozadí.

• Ujistěte se, že je funkce „Nerušit“ na hodinkách 
   vypnutá. 

Odpovědi Otázky

7. Často kladné otázky



Hodinky
 nejdou
 připojit

Nedaří se 
spárovat s
aplikací

Žádný výsledek
      měření 
    SPO2/HR

Nelze zapnout
      kameru

Odpovědi  Otázky 

• Vypnutí → dlouhým stisknutím bočního tlačítka
   po dobu 3 sekund zapněte napájení

• Chcete-li pokračovat v připojení, držte hodinky v
   blízkosti mobilního zařízení

• Během připojení mějte zapnuté Bluetooth na svém
   mobilním zařízení. 

• Pokud se připojení nepodaří uskutečnit, vypněte a
   znovu zapněte Bluetooth na mobilním zařízení. 

• Před zahájením párování si prosím stáhněte Realme
  Link aplikaci → vyhledejte aplikaci v Google Play 

• Operační systém mobilního zařízení je zastaralý →
   Android 5.0 nebo vyšší; pro iOS není k dispozici 

• Vypnutí → dlouhým stisknutím bočního tlačítka po
   dobu 3 sekund zapnete napájení. 

• Chcete-li pokračovat v párování, udržujte hodinky
   v blízkosti mobilního telefonu.

• Během párování mějte Bluetooth mobilního telefonu
   zapnuté. 

• Pokud se párování nedaří, vypněte a zapněte
   Bluetooth mobilního zařízení. 

• Před zahájením párování si stáhněte aplikaci Realme
   Link. 

• Operační systém mobilního telefonu je zastaralý →
   Android 5.0 nebo vyšší; pro iOS není k dispozici. 

• Povolte Realme Link aplikaci používat kameru
   telefonu ke skenování QR kódu → nastavení telefonu 
   →aplikace→Realme Link → fotoaparát. 

• Vyberte správné hodinky v aplikaci.

• Při měření SPO2/HR buďte v klidu.

• Ujistěte se, že jsou Vaše hodinky přilnuté k pokožce
   a 2 centimetry od zápěstí. Ujistěte se, že je pokožka
   suchá. 

• Udržujte ruku v klidu a obrazovku držte vzhůru. 

• Ujistěte se, že jsou hodinky připojeny; popřípadě je
   znovu připojte přes aplikaci.

• Postupujte podle pokynů v aplikaci a spárujte hodinky
   v nastavení systému Bluetooth mobilního telefonu.

• Zapněte ovládání fotografií v aplikaci, otevřete
   kameru mobilního telefonu a kliknutím na 
   „Fotoaparát“ hodinek ovládejte kameru.



 Nepřesný 
    počet
    kroků

Obrazovku nelze
      zapnout

        Nelze
synchronizovat
 data s aplikací

• Neobvyklé vibrace: hodinky noste správně, abyste
   zabránili neobvyklých vibrací. 

• Nedostatečné kroky: choďte nepřetržitě alespoň 
   10 kroků. 

• Chůze se provádí nesprávně nebo v pantoflích: 
   choďte správně ve správné obuvi. 

• Baterie je příliš slabá: k nabíjení hodinek připojte 
   nabíječku. 

• Bluetooth je v telefonu vypnuté; zapněte Bluetooth
   v telefonu.

• Aplikace je zavřená nebo nefunguje: resetujte ji. 

• Není v dosahu připojení Bluetooth: zapněte Bluetooth
   a přibližte hodinky k mobilnímu zařízení. 

Naskenujte QR kód pro více otázek a odpovědí:

• Ujistěte se, zda je zapnuto upozornění na zprávy.

• Realme Link aplikace neumožňuje přístup k 
   upozornění na telefon.

• Zkontrolujte, zda jsou hodinky připojeny k mobilnímu
   zařízení. 

• Ujistěte se, že není aplikace Realme Link vypnutá 
   na pozadí. 

• Ujistěte se, že je funkce „Nerušit“ na hodinkách 
   vypnutá.

Nelze ovládat
     hudbu

      Žádné 
upozornění na
      zprávu

Odpovědi Otázky 

• Ujistěte se, že jsou hodinky připojeny →
   znovu připojte k aplikaci 

• Zapněte ovládání hudby v aplikaci, otevřete 
   hudební přehrávač mobilního zařízení, kliknutím
   na „Hudba“ na hodinkách spusťte ovládání hudby. 



9. Varování

8. EU prohlášení o shodě
(DoC)

Společnost Realme tímto prohlašuje, že je toto zařízení ve shodě
se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními
směrnice o rádiových zařízeních 2014/53/EU.

Prohlášení o shodě je k dispozici na stránkách

www.realme.com/global/support/eu-declaration

•  Výměna baterie za nesprávný typ, může narušit ochranu (například u 
    některých typů lithiových baterií).

•  Likvidace baterie v ohni nebo, horké troubě, mechanickým rozdrcením nebo
    rozřezáním může vést k výbuchu. 

•  Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k
    výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu. 

•  Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může vést k výbuchu
    nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu. 
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