
V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici na info@festina.cz, nebo tel. 466 615 080 www.festina.cz/calypso

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K8500

Děkujeme, že jste si vybrali naše hodinky Calypso Smartime. S touto příručkou získáte komplexní přehled o používání a provozu hodinek.
Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu této příručky bez předchozího upozornění.

Jako výhradní distributor značek Festina Group, si Vás dovolujeme upozornit, že zboží zakoupené u neautorizovaných prodejců nepochází z ofi ciální distribuční sítě, 
tedy výrobcem poskytovaná mezinárodní záruka se na toto zboží nevztahuje a nelze ani zaručit originalitu výrobku.
Seznam autorizovaných prodejců najdete na: http://www.festina.cz/calypso/prodejci.html

1. Popis funkcí hodinek
 1.1 Dotykové tlačítko:

A: Stisknutím a přidržením tlačítka napájení po dobu 3 vteřin, když je napájení vypnuto, hodinky zapnete.
B: Opakovaným stisknutím tlačítka napájení můžete procházet různé funkce. Stisknutím a podržením tlačítka výběr funkce potvrdíte.
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 1.2 Pokyny k nabíjení:
 Při připojování hodinek dbejte opatrnosti, níže se dozvíte, jak připojení provést správně. 

  Důležitá informace: Připojení USB je pouze na jednom ze dvou konců pásku hodinek. Druhý konec nepoužívejte, protože by to mohlo poškodit hodinky.

 1.1 Rozhraní pro pohotovostní ciferník
 1) Opakovaným stisknutím tlačítka napájení můžete měnit funkce.
 2) Procházejte funkcemi a stisknutím a podržením tlačítka napájení vyberte funkci, kterou požadujete.

 1.2 Počítadlo kroků
  Počítadlo kroků se spouští automaticky a poskytuje podrobnosti o aktuálním počtu provedených kroků. Všechna data jsou resetována denně v 00:00.

 1.3 Tepová frekvence
  Chcete -li sledovat tepovou frekvenci, nastavte hodinky správně na zápěstí (na jedné ruce) a vyberte funkci tepové frekvence. Připojením hodinek k aplikaci 

Calypso synchronizujete údaje o tepové frekvenci s aplikací v reálném čase.

 1.4 Krevní tlak
  Chcete -li měřit krevní tlak, nastavte hodinky správně na zápěstí (na jedné ruce) a vyberte funkci krevního tlaku. Připojením hodinek k aplikaci Calypso synchroni-

zujete údaje o krevním tlaku s aplikací v reálném čase.

1.5 Režim Multi Sport Sport (chůze, běh, jízda na kole, horolezectví, plavání, fotbal, basketbal, stolní tenis, badminton, historie)
  1. 5. 1  Vyberte odpovídající sportovní režim; jakmile je aktivován, zobrazí se informace o sportovní aktivitě, pro pozastavení kdykoli během aktivity 

podržte stisknuté tlačítko: opětovným stisknutím tlačítka můžete pokračovat ve sledování aktivity; kliknutím na tlačítko Stop údaje uložíte. Záznam 
pohybu lze zobrazit v historii.

  1. 5. 2  Údaje o aktivitě se začnou ukládat, pouze pokud je uražená vzdálenost větší než 200 metrů anebo doba pohybu je delší než 5 minut; pokud není 
podmínka aktivity splněna, objeví se upozornění „data is too little to be saved“ (příliš málo údajů k uložení).

 1. 5. 3  Po synchronizaci hodinek s aplikací Calypso se při výběru rozhraní sportovní historie v aplikaci Calypso synchronizují údaje o historie pohybu 
z hodinek a podrobné údaje si pak můžete prohlédnout v aplikaci Calypso.

 1.6 Sledování spánku
  Doba sledování spánku běží od 21:00 do 09:00 následujícího dne a údaje vygenerované hodinkami jsou po synchronizaci odeslány do aplikace Calypso.

 1.7 Nastavení
  1. 7. 1 Alarm
   Alarm lze nastavit v aplikaci Calypso, která se poté synchronizuje s hodinami.
  1. 7. 2 Najít mobilní telefon
    Jakmile jsou hodinky prostřednictvím aplikace spárovány s mobilním telefonem, klikněte na svých chytrých hodinkách na možnost „Find the 

mobile phone“ (Najít mobilní telefon) a váš mobilní telefon začne vyzvánět.
  1. 7. 3 Stopwatch (Stopky)
   Pomocí tlačítka napájení otevřete funkci stopek. Poté pomocí tlačítka spusťte a zastavte měření času.
  1. 7. 4 Připomenutí sezení
    Nastavte počáteční a koncový časový interval a interval sezení (minuty), prahovou hodnotu (kroky), kliknutím vstupte do nastavení opakování 

a vyberte datum připomenutí sezení (týden), jakmile nastane doba sezení, náramek zavibruje a objeví se ikona připomenutí sezení.
 1. 7. 5 Remote photo (Vzdálené fotografování)

   Poté, co se chytré hodinky spojí s aplikací:
   1 � V aplikaci klikněte na Remote Shutter (Dálková spoušť). Hodinky zobrazí ikonu vzdáleného fotografování a mobilní telefon automaticky iniciali-

zuje fotoaparát. Chcete -li pořídit fotografi i pomocí mobilního telefonu, stačí kliknout na tlačítko napájení.
  1. 7. 6 Music control (Ovládání hudby)
   Pomocí hodinek můžete přehrávat a pozastavovat hudbu či měnit skladby v mobilním telefonu, pokud je aplikace spojena s chytrými hodinkami.
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1. 7. 7 About (O modelu)
   Zde můžete zjistit název Bluetooth chytrých hodinek, adresu Bluetooth a číslo verze.

1. 7. 8 Obnovení továrního nastavení
   Klepnutím na ikonu Restore the factory settings (Obnovit tovární nastavení) obnovíte tovární nastavení chytrých hodinek.

 1. 7. 9 Shutdown (Vypnutí)
   Chcete -li hodinky vypnout, klikněte na možnost vypnutí.
 1.8 Upozornění
   Aktivujte upozornění v aplikaci a automaticky přijímejte upozornění na chytrých hodinkách, které mohou uložit až 8 zpráv. Poté staré zprávy budou nahra-

zeny novými.
  Stisknutím tlačítka napájení všechny zprávy odstraníte.

1 Spojení s aplikací
 1.1 Vyhledávání a stahování v e -shopu aplikace
  Android (od verze 4.4): Android, Google Play nebo další pro vyhledání „Calypso“ ke stažení. 
  iOS (od verze 9): Vyhledejte aplikaci „Calypso“ v obchodu App Store a stáhněte si ji

 -Telefon se systémem Android� „Calypso“
 Po dokončení instalace se zobrazí následující ikona aplikace:

 -Telefon se systémem iOS� „Calypso“
 Po dokončení instalace se zobrazí následující ikona aplikace:

2 Připojení Bluetooth
2.1 Stav nepřipojeno: šedá ikona 

   Po zapnutí chytrých hodinek je funkce Bluetooth vždy ve stavu vyhledávání, po zapnutí APK/APP klikněte na „more“ (Další) a připojte se k zařízení, klikněte 
na „search“ (Vyhledat) a vyberte odpovídající název chytrých hodinek, takže chytré hodinky a aplikaci lze úspěšně spojit.

  Pokud mobilní telefon hodinky nenajde, upravte prosím nastavení polohy telefonu.

2.2  Stav připojení k aplikaci� modrá ikona 
  Synchronizace hodinek: jakmile jsou hodinky a aplikace úspěšně propojeny, jsou hodinky a mobilní telefon synchronizovány.
 2.3 Najít zařízení

   V aplikaci můžete na chytrých hodinkách aktivovat vibrace tak, že stisknete tlačítko „more“ (Další) a potom „Find device“ (Najít zařízení). Díky tomu 
můžete najít své ztracené chytré hodinky, pokud jsou stále připojeny k vašemu telefonu.

 2.4  Synchronizace údajů
   Po úspěšném spojení chytrých hodinek s aplikací lze do aplikace odesílat údaje o zdraví shromažďované hodinkami. Zapněte tepovou frekvenci, spánek, 

rozhraní cvičení, klikněte na vybrané datum, klikněte na ikonu v pravém horním rohu a můžete úspěšně sdílet aktuální údaje z rozhraní na sítích QQ, 
QQmoments, WeChat, WeChat moments, Facebook, Twitter a tak dále.
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 2.5  Push zpráva
   Když jsou chytré hodinky připojeny k mobilnímu telefonu, můžete aktivovat upozornění na svých hodinkách z aplikací třetích stran. V aplikaci přejděte do 

nabídky „more“ (Další) – „App notifi cation settings“ (Nastavení upozornění aplikací) a zapněte aplikaci třetí strany, od které chcete dostávat upozornění.
  2. 5. 1. Příchozí hovor
    Když zapnete upozornění na volání v osobní aplikaci, hodinky přijmou, když je na mobilním telefonu přijat jeden nebo více hovorů, současně jedno 

nebo více připomenutí hovoru.  
  2. 5. 2. Upozornění na SMS
    Zapněte upozornění na SMS v osobní aplikaci a když mobilní telefon obdrží jednu nebo více SMS, hodinky obdrží současně jedno nebo více 

upozornění na SMS.
  2. 5. 3. Upozornění na zprávy z dalších aplikacíi
    Odpovídající přepínač upozornění na zprávy z aplikací je v osobní aplikaci, jako je WeChat, QQ, Facebook, Twitter atd., otevřen, a když terminál 

mobilního telefonu obdrží jedno nebo více upozornění na zprávu z aplikace, obdrží terminál chytrých hodinek současně jedno nebo více odpovída-
jících upozornění na zprávu.

 2.6 Připomenutí pití vody
   Nastavte počáteční a konečný čas pro období a četnost (v minutách), kliknutím otevřete nastavení pro opakování a vyberte datum (týden) připomenutí 

„drink water“ (Napij se vody), zkontrolujte připomenutí pití vody a nastavení uložte. Když nastane doba upozornění, hodinky zavibrují a objeví se ikona pití.

 2.7 Připomenutí sezení
   Nastavte časový interval od začátku do konce a interval sezení (minuty), prahovou hodnotu (počet kroků), kliknutím zadejte nastavení opakování a vyberte 

datum (týden) připomenutí sezení. Jakmile nadejde čas sezení, konec chytrých hodinek zavibruje a zobrazí ikonu připomenutí sezení.

 2.8 Připomenutí budíku
   Chcete -li přidat čas budíku, klikněte na „alarm clock reminder“ (Připomenutí budíku). Když je nadejde čas budíku, zobrazí se ikona a čas budíku a chytré 

hodinky začnou vibrovat.

 2.9 Režim připomenutí
  3 režimy pro upozornění uživatele:
  Kromě pití vody / budíku / upozornění na sezení si můžete vybrat, jak vás chytré hodinky budou upozorňovat na další alarmy. 
  Režim 1, pouze rozsvícení obrazovky 
  Režim 2, pouze vibrace
  Režim 3, obrazovka + vibrace

 2.10 Test tepové frekvence
  Nastavte časové období od začátku do konce, zaškrtněte spínač detekce tepové frekvence a uložte jej.

 2.11 Aktualizace fi rmwaru 
   Verze fi rmwaru hodinek je sledována a bude ověřováno, zda je nainstalována nejnovější verze. 

Když bude k dispozici nová verze, zobrazí se výzva k aktualizaci, aby tak vaše hodinky byly neustále aktuální.

 2.12 Odpojení
    Když jsou hodinky spojeny s aplikací, kliknutím na název připojeného zařízení nebo na levý snímek hodinky 

a aplikaci od sebe odpojíte. Systém iOS také musí ignorovat odpovídající zařízení z nastavení chytrého telefonu.

JAK APLIKACE CALYPSO SMARTIME FUNGUJE

1. Připojení hodinek k aplikaci
  V nabídce More (Další) vyberte Add device (+Přidat zařízení) a připojte hodinky. 

Po připojení se údaje z hodinek synchronizují s aplikací. Při každém spuštění aplikace dojde k automatické výměně údajů.

2. Nabídka Me
 2.1 vytvoření vlastního profi lu 
  Otevřete nabídku „Me“.
   Chcete -li nastavit avatar, stiskněte obrázek „Not set yet“ (Ještě nenastaveno). 

Vyplňte všechny požadované informace.
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 2. 2.  Today (Dnes)
   Zde se zobrazují tři typy informací: kroky, uražená vzdálenost a spálené kalorie 

(vs. yesterday – ve srovnání s předchozím dnem).

 2.3  Personal best (Osobní rekordy)
   Přejetím doleva zobrazíte tři typy ukazatelů: Personal best (Osobní rekord), Average 

(Průměr) a Last Week (Minulý týden).

3. Analysis (Analýza)
 3.1 Dvě možnosti:
  Zde jsou nabídky Steps (Kroky) a Sleep (Spánek) s podrobnostmi z posledních 7 dnů.
  Steps (Kroky): průměrný počet kroků denně a celkový počet kroků za týden.
  Sleep (Spánek): průměrný denní spánek a celkový počet hodin spánku za týden.

  -  Další údaje o krocích a spánku lze nalézt rozbalením pole vedle možností Sports (Sport) a Sleep (Spánek) s podrobnostmi za poslední měsíc, posledních 
šest měsíců a za minulý rok.

  Steps (Kroky) – uvedené informace zahrnují průměrný počet kroků denně, celkový počet kroků, procento dokončeného cíle a celkovou uraženou vzdálenost.
   Sleep (Spánek) – zde jsou uvedeny podrobnosti o celkové době spánku, době lehkého a hlubokého spánku a průměrné noční době spánku.

   Klepnutím na ikonu v levém horním rohu aplikace doporučujeme provádět pravidelnou synchronizaci údajů uchovávaných v hodinkách. Ikona vpravo 
nahoře umožňuje sdílení informací prostřednictvím sociálních sítí.

4. Sports (Sport)
 Odpovídá střednímu tlačítku ve spodní části obrazovky.
  5 dílčích možností: Sport (chůze, chůze venku, běh uvnitř, turistika, běh venku, půlmaraton, maraton), kroky, spánek, tepová 

frekvence, krevní tlak.

 4. 1.  Sports (Sport):
   Tempo, km/min., doba trvání aktivity, spálené kalorie, změna nadmořské výšky (zahrnuje výšku v metrech). Požadovanou 

sportovní aktivitu změníte stiskem ikony vlevo nahoře.

 4.2  Steps (Kroky):
   Zahrnuje denní kroky. Klepnutím na vlajku s šachovnicí získáte možnost nastavit cíl kroků, který se pak objeví jako celkový 

cíl ve středovém kruhu; dalšími zde zobrazenými údaji jsou ušlé kroky za den a dosažené procento cíle. Dále jsou uvedeny 
spálené kalorie, doba aktivity a uražená vzdálenost.

 4. 3 Sleep (Spánek):
   Zde najdete údaje o denním spánku. Ve středu je zobrazen celkový počet hodin spánku a kvalita spánku. V horní části obrazovky lze pomocí šipek zobrazit 

historii spánku z předchozích dnů. Směrem ke spodní části obrazovky jsou hodiny hlubokého a lehkého spánku spolu s celkovou dobou trvání spánku.

 4.4  Heart (Srdce):
   Zde si můžete zobrazit výsledky posledního měření tepové frekvence s podrobnostmi o průměru, maximální a minimální úrovni tepové frekvence.

 4. 5.  BP (TK):
  Zobrazuje údaje o systolickém, diastolickém a pulzním krevním tlaku.

5. Report (Zpráva)

5. 1.  Graf zprávy o aktivitě zobrazující hodinové tempo kroků.
5. 2.  Graf zprávy o aktivitě zobrazující informace o denním spánku.
5. 3.  Zpráva o tepové frekvenci zobrazující graf s minimálním, maximálním a průměrným tepem.
5. 4.  Zpráva o krevním tlaku s grafem ukazující systolický, diastolický a pulzní krevní tlak.
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ČASTÉ OTÁZKY
-  Hodinky by neměly být vystaveny dlouhodobému působení extrémních teplot (příliš velké zimě nebo příliš velkému horku), které by mohly 

způsobit jejich trvalé poškození.
 •  Proč nemohu nosit chytré hodinky do horké lázně? Vzhledem k rozdílu teploty vody v lázni a teploty okolního vzduchu mohou vznikat vodní páry. Tato pára, 

ve formě plynu, se může štěrbinou v pouzdru hodinek dostat dovnitř. Když se teplota sníží, vytvoří se znovu kapičky kapaliny a může dojít k poškození 
obvodu uvnitř hodinek, čímž se poškodí deska s plošnými spoji a hodinky nebudou správně fungovat. 

- Hodinky nebyly spuštěny ani nabity.
 •  Pokud obdržíte hodinky a nemůžete je spustit, mohlo dojít během přepravy k nárazu. Přesná deska baterie je chráněna, takže připojte hodinky, nabijte je 

a aktivujte.
 •  Pokud je baterie téměř vybitá nebo pokud hodinky nebyly delší dobu používány, nemusejí se hodinky spustit. V tomto případě prosím připojte datový kabel 

a nabíjejte je po dobu delší než půl hodiny.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI
Metoda snímání tepové frekvence pomocí optického senzoru používaného u těchto hodinek Calypso nedosahuje úrovně přesnosti profesionálního zdravotnického 
prostředku ani nemůže zaručit rovnocenné stabilní hodnoty. Hodinky nemohou ve funkci detekce nebo diagnostiky patologií, srdce nebo jiných onemocnění nahradit 
zdravotnický prostředek.
Co se týče této funkce, je tedy toto zařízení určeno pouze pro rekreační použití. Přesnost údajů poskytovaných senzorem může ovlivnit několik faktorů (včetně úrovně 
kontaktu s kůží, pigmentace, tetování, náhlých pohybů paže atd.). Proto mějte na paměti, že skutečná tepová frekvence může být v daném okamžiku vyšší nebo nižší, 
než je hodnota uváděná optickým senzorem.
Pokud máte podezření na nějakou anomálii, vždy se poraďte se svým lékařem a v naléhavém případě okamžitě kontaktujte pohotovost ve vašem regionu.
Společnost CALYPSO nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli nároky, které mohou vyplynout z používání a/nebo interpretace, které uživatel zařízení a/nebo třetí 
strany mohou učinit na základě informací o tepové frekvenci poskytnutých jejich zařízeními.

POKYNY K ZÁRUCE
Záruka se vztahuje na všechny problémy, které se vyskytnou při běžném používání výrobku, pokud je problém s kvalitou výrobku způsobený výrobou, materiálem nebo 
konstrukční vadou.
1. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené nevhodným používáním ze strany uživatele, například:
 1)  Poškození způsobené neoprávněným rozebráním a sestavením, úpravou hodinek atd. 
 2). Porucha způsobená náhodným pádem během používání.
 3)  Záruka se nevztahuje na škody způsobené člověkem v důsledku nevhodného použití vnějšího prostředí (např. horká voda, roztříštění vnější silou, poškození 

periferních součástek atd.).
2. Při žádosti o záruční opravu musí být poskytnut zcela vyplněný záruční list s uvedením data nákupu a razítkem prodejny.
3. V případě pochybností se prosím obraťte na prodejní místo, nebo pokud bude třeba provést opravu, na kvalifi kovaný poprodejní servis.


