
C H Y T R É  H O D I N K Y

SOS komunikační zařízení  
tísňové péče Anděl na drátě

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si pořídili náš výrobek. 
Pro bezpečné a optimální používání chytrých  

hodinek je nezbytné, abyste se pečlivě  
seznámili s tímto návodem k použití  

ještě před prvním zapnutím.



Obsah

1. Varování a bezpečnostní pokyny    3

2. Před zapnutím    4

3. Nabíjení hodinek    4

4. Hodinky     5

     4.1 Displej     5

     4.2 Tlačítka     6

5. Ovládání hodinek     6

     5.1 Zapnutí hodinek    6

     5.2 Hovory     6

            5.2.1 SOS tlačítko     6

            5.2.2 Odchozí hovor   7

            5.2.3 Příchozí hovor kontaktních osob 7

     5.3 Funkce   7

              5.3.1 Vstup do nabídky  7

              5.3.1 Vypnutí hodinek          8

6. Často kladené otázky    8

     6.1 Hodinky mi nejdou zapnout   8

     6.2 Na hodinky se nedovolají určitá    8 
            telefonní čísla   
 

2



1. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

• Nevkládejte SIM kartu do hodinek před pečlivým prostu-
dováním tohoto návodu.

• Nevytahujte SIM kartu z hodinek, může dojít k jejich 
poškození.

• Nenechávejte hodinky pod vodou; sice mají ochranu 
IP66, která zaručuje ochranu před potřísněním vodou, 
avšak ponoření do vody může způsobit jejich poškození.

• Kryt pro vložení SIM karty nikdy neotvírejte, je řádně uza-
vřen tak, aby se dovnitř nedostala voda. V tomto případě 
zaniká záruka.

• Nepřibližujte se s hodinkami k ohni a nevystavujte je vy-
sokým teplotám.

• Toto zařízení nefunguje správně pokud je vybitá baterie, 
pokud nejsou funkční data (na displeji se nezobrazuje 
symbol „G4“), nebo pokud není dostupná GSM síť. 

• Pokud nejsou funkční data, hodinky nemohou být lokali-
zovány na mapě.

• Toto zařízení je průběžně aktualizováno. Jeho funkce 
a nastavení se mohou drobně lišit od tohoto návodu. 
Tento dokument tedy používejte jako doporučený ná-
vod.2.PŘED ZAPNUTÍM
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2. PŘED ZAPNUTÍM

• Před prvním zapnutím se ujistěte, že jsou hodinky nabité 
na maximum. Doporučujeme je nabíjet minimálně 12 ho-
din před prvním zapnutím.

•  Hodinky jsou kompatibilní s micro SIM kartou. Standardní 
SIM karta se do zařízení nevejde a použití nano SIM karty 
způsobí poškození hodinek. V tomto případě zaniká záru-
ka.

• V hodinkách nelze zadat PIN kód - SIM karta se dodává 
nastavená tak, aby zadání PIN kódu nebylo požadováno.

        

3. NABÍJENÍ HODINEK

• Vyndejte hodinky a nabíjecí kabel 
z krabičky. Připojte magnetickou kon-
covku napájecího kabelu ke kovovým 
kontaktům na spodní straně hodinek 
(přiložte a mírně pohybujte koncovkou 
dokud magnety do kovových kontaktů 
nezapadnou) a připojte druhý konec napájecího kabelu 
do elektrické zásuvky.

• Nabití hodinek na maximum trvá přibližně 2-3 hodiny.

• Avšak před prvním použitím nabíjejte prosím 12 hodin, 
při druhém a třetím nabíjením 8 hodin. Tímto postupem 
optimalizujete životnost baterie. 
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• K nabíjení zařízení používejte POUZE ORIGINÁLNÍ ADAP-
TÉR.

4. HODINKY

4.1 DISPLEJ

Kromě času a datumu hodinky zobrazují další užitečné infor-
mace: dostupnost mobilního signálu (GSM signál), stav dato-
vého připojení (G4), stav baterie a pohybovou aktivitu.

Reproduktor

SOS tlačítko
Stav baterie

GSM signál

Pohybová aktivita
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4.2 TLAČÍTKA

Na hodinkách je jen jedno stříbrné tlačítko, jehož funkce je 
následující: 

•  Stříbrné SOS tlačítko / aktivace SOS tlačítka / odejít zpět 
z nastavení či jiné nabídky v menu

Reproduktor a mikrofon jsou na pravé boční straně zařízení

5. OVLÁDÁNÍ HODINEK   

5.1 ZAPNUTÍ

Zapnutí hodinek se provede dlouhým stisknutím SOS tlačít-
ka (cca 5 s). Na displeji se zobrazí logo Anděl na drátě a pře-
hraje se úvodní melodie. 

Hodinky ukazují datum a čas. Počkejte, až se připojí k  síti 
GSM (může to trvat i několik minut v závislosti na  dostupnosti 
a kvalitě signálu). Úspěšné připojení indikuje ikona        a G4 
na pravé straně displeje (u číslice 3).              

5.2 HOVORY

Základní funkcí hodinek jsou SOS hovory.  

5.2.1 SOS tlačítko

V případě ohrožení / tísňové situace stiskněte SOS tlačít-
ko a držte po dobu tří vteřin. Budete automaticky spojeni 
s operátorem, který se Vám bude věnovat.  
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5.2.2 Odchozí hovor

Stiskněte SOS tlačítko a držte po dobu tří vteřin. Bude-
te spojeni s operátorem, který přepojí hovor na jakékoliv 
české telefonní číslo.  

5.2.3 Příchozí hovor

Na hodinky se dovolá až osm kontaktních osob (dle pri-
ority dojezdu). Pro přijmutí hovoru je zapotřebí na displeji 
zmáčknou zelené tlačítko přijmout. Pokud chcete ukončit 
hovor, zmáčkněte na displeji červené tlačítko zavěsit, ji-
nak volající ukončí hovor sám. 

POZNÁMKA: příchozí hovor lze uskutečnit pouze s tel. čís-
lem, které je nahlášeno tísňové péči, a nastaveno v systému. 

5.2 FUNKCE

5.3.1 Vstup do nabídky

Do nabídky nastavení se dostanete přejetím prstem po 
displeji směrem doleva. Kliknete na ikonu nastavení 
a v nastavení je nabídka:

Nastavení - funkce neaktivní
Watch - technické údaje o hodinkách 
QR code 
Vypnout - vypnutí hodinek

Nabídku opustíte krátkým stisknutím SOS tlačítka.

7



5.3.2 Vypnutí hodinek

V nabídce vyberte možnost vypnout (poslední ikona), 
na kterou kliknete a poté stisknete zelené tlačítko Ano 
(vpravo na hodinkách). Zobrazí se logo a hodinky zhas-
nou a vypnou se.

6. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

6.1 Hodinky mi nejdou zapnout

Baterie v hodinkách může být zcela vybitá. Připojte prosím 
hodinky k zásuvce elektrického proudu prostřednictvím origi-
nálního adaptéru a napájecího kabelu.

6.2 Na hodinky se nedovolají určitá telefonní čísla

Na hodinky se dovolají pouze klientem vybraná a povolená 
telefonní čísla. Ostatní telefonní čísla jsou z důvodu ochrany 
klienta blokována.

Informační linka: 

800 555 655   I   731 100 122
info@andelnadrate.cz

Linnet eu s.r.o., Karlovo náměstí 84  I  547 01 Náchod
www.andelnadrate.cz


