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

Outdoorové sportovní hodinky
Návod k použití 50006 – 50007 – 50008 – 50009

Děkujeme, že jste si vybrali naše chytré hodinky. Tento návod obsahuje informace ohledně používání vašich nových hodinek Lotus Sport 
a péče o ně. Společnost si vyhrazuje právo obsah tohoto návodu bez předchozího upozornění změnit. 

Jako výhradní distributor znacek Festina Group, si Vás dovolujeme upozornit, že zboží zakoupené u neautorizovaných prodejcu nepochází z ofi ciální distribucní síte,
tedy výrobcem poskytovaná mezinárodní záruka se na toto zboží nevztahuje a nelze ani zarucit originalitu výrobku.
Seznam autorizovaných prodejcu najdete na: http://www.lotus -hodinky.cz/prodejci -lotus.html

Obsah balení produktu: 1× obal, 1× chytré hodinky, 1× nabíjecí kabel, 1× náhradní řemínek 

1.  Funkce hodinek 
 1.1 Popis tlačítek: 

A: Stisknutím zamknete/probudíte obrazovku zařízení. 
B: Přejít zpět 
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 1.2  Pokyny pro nabíjení:  
  Magnetické nabíjení, jak je vyobrazeno níže. 

  *Hodinky nabíjejte pouze vyobrazeným způsobem. Nesprávným nabíjením můžete hodinky poškodit. 

 1.3  Číselník v pohotovostním režimu: 
  1) Potažením doprava otevřete oznámení 
  2) Potažením dolů otevřete kontextovou nabídku pro ovládání jasu, přechod do nastavení a k funkci Nerušit (Do not Disturb). 
  3) Potažením nahoru otevřete hlavní nabídku. 
  4) Stisknutím obrazovky v pohotovostním režimu a jejím podržením změníte motiv ciferníku. Výběr provedete poklepáním na obrazovku. 
  5) Jedním klepnutím zobrazíte údaje o počtu tepů za minutu, počtu kroků a kalorií. 

 1.4  Zprávy 
   Potažením na hlavní obrazovce otevřete oznámení. Pokud chcete oznámení povolit, připojte hodinky k aplikaci Lotus SmarTime a povolte příslušná 

oprávnění. V aplikaci můžete povolit oznámení aplikací, oznámení hovorů a oznámení SMS. Když váš telefon přijme oznámení, zobrazí se i na hodinkách, 
které dokážou zobrazit až 8 oznámení. 

 1.5  Kontextová nabídka 
  Potažením po rozhraní obrazovky dolů otevřete kontextovou nabídku. 
  1) Ikona nalevo zobrazuje stav připojení Bluetooth 
  2)  Klepnutím na prostřední ikonu přepnete režim Nerušit (Do not Disturb). Když je režim Nerušit (Do not Disturb) zapnutý, vaše zařízení bude vibrovat 

pouze pro funkce Najít zařízení (Find device) a Budíky (Alarms). 
  3) Ikonu napravo lze použít pro úpravu jasu obrazovky. 
  4) Úroveň nabití baterie se zobrazuje v horní části obrazovky. 

 1.6  Počítání kroků 
   Počítání kroků je ve výchozím nastavení zapnuté. Toto rozhraní zobrazuje aktuální počet kroků na hodinkách. Počítání kroků začíná o půlnoci. Potažením 

doleva můžete najít údaje ohledně ušlé vzdálenosti a spálených kalorií. 

 1.7  Spánek 
   Doba pro monitorování spánku je do 21:00 do 9:00 následujícího dne. Poté, co zařízení zaznamená spánkový cyklus, se údaje o spánku odešlou do 

aplikace Lotus SmarTime. Potažením doleva přejdete na údaje o množství lehkého a hlubokého spánku. 

 1.8  Bluetooth hudba 
   Android: po připojení hodinek prostřednictvím nastavení telefonu otevřete hudební přehrávač a můžete přehrávat/pozastavovat nebo přepínat skladby 

(není nutné zařízení přidružovat k aplikaci; pokud je již přidružené, prosím, přidružení zrušte a připojte jej v nastavení telefonu) 
    iOS: Když je zařízení připojené v telefonu, můžete přehrávat, pozastavovat a přepínat skladby přímo prostřednictvím hodinek. 

 1.9  Sledování cvičení (chůze, běh, jízda na kole, pěší turistika, plavání, fotbal, basketbal, stolní tenis, badminton) 
1. 9. 1   Vyberte typ cvičení a pro zahájení aktivity klepněte na obrazovku. Po krátkém odpočtu se spustí sledování aktivity. Cvičení můžete pozastavit 

dle potřeby. Když stisknete ikonu „�“, cvičení se zastaví a údaje o aktivitě se uloží. 
 1. 9. 2   Údaje o aktivitě se ukládají pro jakékoli cvičení delší než 200 metrů nebo trvající déle než 5 minut. U kratších cvičení zobrazí zařízení výzvu 

„Příliš málo údajů pro uložení“ (Too little data to be saved). 
1. 9. 3  Pokud si chcete zobrazit údaje o aktivitě, otevřete aplikaci Lotus SmarTime a v levém horním rohu klepněte na ikonu synchronizace. 

 1.10  Tepová frekvence 
   Mějte hodinky nasazené na libovolném zápěstí a přejděte do nabídky tepové frekvence, kde můžete spustit kontinuální měření tepové frekvence. Pokud 

jsou hodinky připojeny k telefonu, je možné údaje o tepové frekvenci synchronizovat s aplikací v reálném čase. 

 1.11  Krevní tlak 
   Mějte hodinky nasazené na libovolném zápěstí a přejděte do nabídky krevního tlaku, odkud můžete provést jednorázové měření krevního tlaku. Pokud jsou 

hodinky připojeny k telefonu, je možné údaje o krevním tlaku synchronizovat s aplikací v reálném čase. 
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 1.12  Budík 
  Tato funkce vám zobrazuje vaše budíky. Budíky můžete spravovat v aplikaci Lotus SmarTime. 

 1.13  Připomenutí nečinnosti 
   Vypněte/zapněte Připomenutí nečinnosti (Sedentary reminder). Tato funkce vás upozorní, pokud jste byli delší dobu neaktivní. Funkci můžete nastavit 

v aplikaci Lotus SmarTime. 

 1.14 Stopky 
  Klepnutím na tlačítko Start stopky spustíte, opětovným klepnutím je pozastavíte. Potažením doprava vymažete čas a stopky ukončíte. 

 1.15 Najít telefon 
   Ztratili jste svůj telefon? Klepněte na možnost Najít telefon (Find phone), pokud chcete, aby váš telefon začal vibrovat. Klepněte znovu, pokud jste svůj 

telefon našli. Aby tato funkce fungovala, musí být hodinky a telefon připojené. 

 1.16  Vzdálené ovládání fotoaparátu 
   Otevřete ve svém telefonu fotoaparát prostřednictvím aplikace Lotus SmarTime. Poté klepnutím na ikonu fotoaparátu pořiďte snímky. Všechny pořízené 

snímky se ukládají do vašeho telefonu. 

 1.17  Zvednutím probudit (otočit) 
   Pro účely úspory baterie je tato funkce ve výchozím nastavení vypnutá. Funkci můžete také ovládat z aplikace Lotus SmarTime. Pokud je tento režim aktivní, 

obrazovka hodinek se bude zapínat podle pohybu zápěstí. 

 1.18  Odpočet 
  Otevřete funkci odpočtu a pro spuštění klepněte na tlačítko Přehrát (Play). Jakmile odpočet skončí, hodinky zavibrují. 

 1.19 Nastavení 
1. 19. 1  O zařízení 

   Zobrazí vám informace o Bluetooth názvu, verzi Bluetooth a číslo verze. 
1. 19. 2 Obnovení továrního nastavení 

   Klepnutím na možnost Obnovení továrního nastavení (Restore factory settings) obnovíte hodinky do původního továrního stavu. 
1. 19. 3 Vypnutí 

   Po klepnutí na možnost Vypnutí (Shutdown) se hodinky vypnou. 

2.  Aplikace Lotus SmarTime 
 1.  Pokyny k instalaci 

 1.1 Naskenováním QR kódu níže přejdete přímo na odkaz pro stažení 

1.2  Stáhněte aplikaci přímo 
   Android (verze 4.4 a vyšší): vyhledejte v obchodu Google Play „Lotus SmarTime“ 
   iOS (verze 9 a vyšší): pro stažení aplikace vyhledejte v obchodu App Store „Lotus SmarTime“ 
   Android: Ve vašem telefonu se zobrazí ikona aplikace: 
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   iPhone: Ve vašem telefonu se zobrazí ikona aplikace: 

 2. Připojení telefonu 

  2.1  Nepřipojeno: 
    Pokud hodinky zapínáte poprvé, začnou vyhledávat telefon, ke kterému by se mohly připojit prostřednictvím Bluetooth. Pro připojení hodinek 

k telefonu otevřete aplikaci SmarTime a v pravém dolním rohu otevřete kartu „Další“ (More). Klepněte na možnost + Přidat zařízení (+Add 
device.). Vyhledejte své hodinky na seznamu, vyberte je a váš telefon se k hodinkám připojí. Pokud byste hodinky v mobilním telefonu nenašli, 
projděte si, prosím, nastavení polohy v telefonu. 

  2.2  Přidružení k aplikaci Lotus SmarTime: 
   Jakmile se hodinky úspěšně připojí k aplikaci, klepnutím zahájíte synchronizaci času a formátu času s hodinkami. 

  2.3  Vyhledání zařízení 
    Pro vyhledání hodinek klepněte v aplikaci na možnost Vyhledat zařízení (Find Device). Hodinky pak zavibrují – za předpokladu, že jsou připojené 

k telefonu. 

  2.4  Synchronizace údajů 
    Údaje o zdraví a kondici z hodinek lze synchronizovat s aplikací. Otevřete rozhraní tepové frekvence, spánku a sportů a klepněte na ikonu 

v levém horním rohu. Touto akcí synchronizujete údaje mezi hodinkami a telefonem. 

  2.5  Oznámení 
    Po úspěšném připojení hodinek k telefonu se vám na hodinkách budou zobrazovat oznámení z telefonu. Nastavení oznámení můžete spravovat 

na kartě Další (More) v pravém dolním rohu aplikace. 
   2. 5. 1.  Oznámení hovoru 
    Zapněte funkci oznámení hovoru, pokud chcete, aby vás hodinky upozornily na příchozí hovory. 
   2. 5. 2.  Oznámení SMS 
    Povolte tuto funkci, pokud chcete dostávat SMS zprávy na svých hodinkách. 
   2. 5. 3.  Nastavení oznámení aplikací 
     Tato funkce vyžaduje, aby měla aplikace Lotus SmarTime oprávnění přístupu k oznámením telefonu. Je -li povolena, umožňuje vám tato 

funkce sledovat oznámení vašich oblíbených aplikací přímo v hodinkách. 
  2.7  režim Nerušit (Do Not Disturb) 
   Pokud je zapnutý režim Nerušit (Do not Disturb), vaše hodinky budou pro funkce Najít hodinky (Find watch) a Budíky (Alarms) pouze vibrovat. 

  2.8  Připomenutí pití 
    Nastavte časy začátku i konce a frekvenci připomenutí. Klepněte na tlačítko Nastavení opakování (Repeat settings), pokud chcete nastavit, ve 

které dny se mají Připomenutí pití (Drinking reminders) zobrazovat. Funkci povolíte pomocí přepínače Připomenout pití vody (Drinking water 
remind). 

  2.9  Připomenutí nečinnosti 
    Možnosti Začátek (Start) a Konec (End) ovládají, kdy je připomenutí zapnuté. Možnosti Doba nečinnosti (Sedentary time) a Limit nečinnosti 

(Sedentary Threshold) ovládají časová období a minimální množství aktivity. Pokud je připomenutí aktivní, budou se vám zobrazovat 
připomenutí, abyste se hýbali, když bude vaše aktivita nižší než nastavený limit. Povolíte jí pomocí přepínače Připomenutí nečinnosti Sedentary 
reminder. 

  
  2.10   Nastavení buzení 
    Klepnutím na ikonu „+“ přidáte budík. Nastavte čas budíku a Nastavení opakování (Repeat settings), pokud chcete, aby budík zvonil 

pravidelně. Je -li tato funkce povolená, budíky budou na hodinkách vibrovat až 20krát. 

  2.11  Test tepové frekvence 
    Tento test umožňuje automatické měření tepové frekvence. Nastavte období od začátku do konce a interval doby nečinnosti (v minutách). 

Funkci povolíte pomocí přepínače Test tepové frekvence (Heart rate test). 
  
  2.12  Aktualizace fi rmwaru 
    Tato funkce kontroluje dostupnost nové verze fi rmwaru pro hodinky. Pokud je k dispozici nová aktualizace, zobrazí se výzva k aktualizaci na 

nejnovější verzi. 
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  2.13  Odpojení 
    Své hodinky uvidíte na seznamu Moje zařízení (My Device). Klepnutím na název připojeného zařízení nebo potažením po něm doleva jej 

odpojíte. 

ČASTÉ OTÁZKY 
*Zařízení nevystavuje po delší dobu velmi horkým nebo chladným podmínkám. Takové vystavení může způsobit trvalé poškození. 
*Proč si nemohu hodinky brát do horké koupele? 
Protože teplota koupele může být poměrně vysoká, bude se tvořit pára, která může proniknout vodě odolnou ochranou hodinek. 
*Hodinky se nespustí nebo se nenabíjí 
Pokud se vaše nově zakoupené hodinky nespustí, připojte nabíjecí kabel a hodinky tak aktivujte. 
Pokud se vaše hodinky nespustí kvůli nízké úrovni nabití baterie, nebo protože jste je delší dobu nepoužívali, připojte, prosím, USB kabel a nabíjejte je před aktivací 
alespoň půl hodiny. 

PROHLÁŠENÍ 
Způsob měření tepové frekvence pomocí optického senzoru využívaný těmito hodinkami značky LOTUS, nedosahuje úrovně přesnosti profesionálního zdravotnického 
prostředku a nedokáže zaručit ekvivalentní a stabilní měření. Hodinky nemohou svou funkcí detekce nebo diagnostiky patologických stavů, onemocnění srdce a jiných 
onemocnění nahradit zdravotnický prostředek. 
Z tohoto důvodu a s ohledem na tuto funkci je zařízení určeno výhradně k volnočasovému využití. Přesnost údajů získaných senzorem může ovlivnit několik faktorů 
(včetně míry kontaktu s kůží, pigmentu, tetování, náhlých pohybů rukou atp.). Proto pamatujte, že skutečná tepová frekvence může být nižší nebo vyšší než uvedená 
hodnota naměřená v danou chvíli optickým senzorem. 
Pokud máte podezření na případnou anomálii, vždy se poraďte se svým lékařem a v případě nouze se neprodleně obraťte na záchrannou službu v dané oblasti. 
Společnost FESTINA GROUP nepřebírá žádnou odpovědnost za případné nároky, které mohou vzniknout v souvislosti s používáním a/nebo výkladem informací o tepové 
frekvenci, které uživateli zařízení a/nebo třetím stranám zařízení nabídne. 

ZÁRUKA 
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, napríklad:
 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.


