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Outdoorové sportovní hodinky
Návod k použití 50010 – 50011 – 50012 – 50013

Děkujeme, že jste si vybrali naše chytré hodinky. Tento návod obsahuje informace ohledně používání vašich nových hodinek Lotus 
SmarTime 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 
Poznámka: Produkt je odolný proti vodě se stupněm krytí IP68 a je možné jej nosit při mytí rukou, plavání, v dešti atp. 

1.  Funkce hodinek 
 1.1 Popis tlačítek: 

Boční tlačítko: dlouhým stisknutím hodinky zapnete nebo vypnete, krátkým stisknutím se vrátíte na rozhraní 
ciferníku hodinek. Dlouhým stisknutím tlačítka po dobu 10 sekund provedete tvrdý restart zařízení. 
Pokud se nacházíte v nabídce, potažením doleva se vrátíte na předchozí obrazovku
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 1.2  Pokyny pro nabíjení: 
   Tento produkt se nabíjí pomocí magnetů používaných pro podporu. Připojte nabíjecí výstupky k nabíjecím konektorům v zadní části zařízení, jak vidíte na 

obrázku, a zařízení se začne automaticky nabíjet. Podporuje nabíjení prostřednictvím USB (5 V). Úplné nabití trvá přibližně 70 minut. 

   

  Poznámka: Dávejte pozor, abyste během nabíjení nezpůsobili zkrat mezi nabíjecími výstupky – mohlo by to zařízení poškodit. 

 1.1  Číselník v pohotovostním režimu: 
  1)  Pokud si chcete zobrazit obrazovku tepové frekvence, potáhněte doprava. Hodinky mějte nasazené na libovolném zápěstí a klepnutím na tlačítko Start 

zahájíte měření tepové frekvence. 
  2)  Potažením nahoru nebo dolů otevřete kontextovou nabídku, ze které můžete přejít na kontrolu stavu Bluetooth, výdrž baterie, vypnutí/zapnutí zvuků, 

data a času. 
  3) Potažením doleva si otevřete hlavní nabídku. 
  4) Stisknutím ciferníku v pohotovostním režimu a jeho podržením změníte motiv ciferníku. Výběr potvrdíte klepnutím na možnost OK. 

 1.2  Kontextová nabídka 
  Potažením prstu po rozhraní ciferníku nahoru nebo dolů otevřete kontextovou nabídku. 
  1)  Ikona nalevo zobrazuje stav připojení Bluetooth. Pokud jsou hodinky připojené k telefonu, změní ikona připojení v horní části obrazovky barvu na 

zelenou. 
  2) Úroveň nabití baterie se zobrazuje ve střední části obrazovky. 
  3) Ikonu napravo lze použít pro zapnutí a vypnutí zvuku. 

 1.3  Zprávy 
  Synchronizovat všechny zprávy v telefonu (tato funkce není podporována na systémech iOS). 

 1.4  Telefonní seznam 
  Synchronizovat všechny kontakty z telefonu, maximálně 400 kontaktů. 

 1.5  Protokoly hovorů 
  Zobrazí historii hovorů. 

 1. 6.  Vytáčení 
   Klepnutím na čísla vytočíte telefonní číslo a můžete uskutečnit hovor. Můžete zařízení povolit, aby podporovalo funkci hovorů a přehrávání hudby 

prostřednictvím Bluetooth, pokud jej nastavíte následovně: 
  1. 6. 1.  Vyhledejte název připojených hodinek v nabídce Další (More). 

1. 6. 2.   Pro navázání připojení otevřete v telefonu Nastavení (Settings) a přejděte do nabídky Bluetooth. Vyhledejte své hodinky v nabídce DALŠÍ 
ZAŘÍZENÍ (OTHER DEVICES) a klepnutím na ně se k nim připojte.

1. 6. 3.   Pro odpojení otevřete v telefonu nabídku Nastavení (Settings) a přejděte do nabídky Bluetooth. Klepněte na ikonu „i“ vedle názvu svých 
hodinek a vyberte možnost Zapomenout toto zařízení (Forget This Device). 

 1.7  Sledování cvičení (chůze, běh, jízda na kole, pěší turistika, plavání, fotbal, basketbal, stolní tenis, badminton) 
  1. 7. 1   Vyberte typ cvičení a pro zahájení aktivity klepněte na obrazovku. Po krátkém odpočtu se spustí sledování aktivity. Pokud chcete cvičení 

pozastavit nebo ukončit, klepněte na obrazovku. Cvičení můžete pozastavit dle potřeby. Na obrazovce můžete sledovat údaje o počtu 
spálených kalorií, vzdálenosti, počtu kroků za minutu a rychlosti. Pokud si chcete zobrazit tepovou frekvenci, potáhněte nahoru. Jakmile cvičení 
skončí, zobrazí se vám zpráva o dané relaci aktivity. 

  1. 7. 2  Pokud si chcete zobrazit údaje o aktivitě, otevřete aplikaci Lotus SmarTime a v levém horním rohu klepněte na ikonu synchronizace. 

 1. 8.  Krokoměr / počítadlo kroků 
  Zobrazuje počet kroků, které jste za daný den ušli, počet spálených kalorií a ušlou vzdálenost. Potažením si zobrazíte další možnosti. 
  1. 8. 1.  Stav: zapnout nebo vypnout. 
  1. 8. 2.  Historie: zobrazuje údaje o počtech kroků, vzdálenosti a spálených kaloriích za předchozí dny. 
  1. 8. 3.  Cíle: nastavte si denní cíl počtu kroků v rozmezí 4 000 a 20 000. 

 1. 8. 4.  Pohlaví, výška a váha: nastavte údaje o sobě, abyste zvýšili přesnost. 
   Údaje se ukládají každý den o půlnoci a resetují se. 
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 1.9  Tepová frekvence 
   Mějte hodinky nasazené na libovolném zápěstí a přejděte do nabídky tepové frekvence, odkud můžete provést jednorázové měření tepové frekvence. 

Výsledky budou k dispozici za zhruba 20 sekund. Pokud jsou hodinky připojeny k telefonu, je možné údaje o tepové frekvenci synchronizovat s aplikací 
v reálném čase. 

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

budou k dispozici za zhruba 50 sekund. Pokud jsou hodinky připojeny k telefonu, je možné údaje o krevním tlaku synchronizovat s aplikací v reálném 
čase. 

 1.11  Spánek 
   Doba pro monitorování spánku je do 21:00 do 9:00 následujícího dne. Nabídka zobrazí počet hodin hlubokého a lehkého spánku. Poté, co byl spánek 

zařízením zaznamenán, se údaje o spánku odešlou do aplikace Lotus SmarTime. Potažením získáte přístup k dalším možnostem: 
  1. 11. 1  Stav: Vypnutí nebo zapnutí monitorování spánku. 
  1. 11. 2.  Historie: Projděte si údaje o spánku za minulou noc. 
  
 1.12  Připomenutí nečinnosti 
  Upozorní vás, pokud jste byli delší dobu neaktivní. Nastavte si frekvenci připomenutí na každých 30 minut po dobu až 5 hodin. 

 1.13  Oznámení 
  Veškerá oznámení, která budou zaslána na telefon (např. z aplikace Facebook, WhatsApp nebo z e -mailu) se zobrazí na hodinkách. Uživatelé systému  
   Android tuto možnost mohou nastavit v aplikaci Lotus SmarTime. Uživatelé systému iOS musí ve svém telefonu přejít do nabídky nastavení Bluetooth, 

vybrat hodinky, stisknout tlačítko (i) a následně aktivovat možnost „Sdílet systémová oznámení“ (Share System Notifi cations) – tím oznámení povolí.

 1.14 BT Hudba 
   Přehrávejte hudbu ze svých hodinek nebo ovládejte hudbu ve svém telefonu. Na hodinkách můžete pozastavit nebo obnovit přehrávání, přeskočit na další 

skladbu či se vrátit na předchozí a zvýšit nebo snížit hlasitost. 

 1.15 BT fotoaparát 
   Otevřete aplikaci Lotus SmarTime a v hodinkách klepněte na tlačítko „Vyfotit“ (Capture). Fotoaparát se automaticky otevře. Opětovným klepnutím pořídíte 

snímek, který se uloží do vaší galerie. Aby bylo možné tuto funkci používat, musí mít povolená oprávnění. 

 1.16 BT 
  Zkontrolujte, jaká zařízení jsou k hodinkách připojena, a vyhledejte nová zařízení, ke kterým se můžete připojit. 

 1.17  Pohyb 
  Níže uvedené funkce je možné spustit pomocí gest rukou: 
  1. 17. 1  Otočením zápěstí ztlumit příchozí hovor 

 1. 17. 2  Otočením zápěstí ztlumit budík 
 1. 17. 3  Gesto probuzení 

  1. 17. 4  Zatřesením zápěstí přepínat funkce v hlavní nabídce 
  1. 17. 5  Zatřesením zápěstí přijmout příchozí hovor 

 1.18  Motivy 
  Vyberte si motiv pozadí hlavní nabídky. 

 1.19  Kalendář 
   Tato funkce zobrazuje dnešní datum. Klepnutím na ikonu kalendáře přepnete na náhled měsíce. Potažením nahoru nebo dolů můžete posouvat mezi 

jednotlivými měsíci. 

 1.20  Budík 
   Nastavte si až 5 budíků. Vyberte čas, opakování, zvuk vyzvánění a typ upozornění (pouze zvonění, zvonění a vibrace nebo pouze vibrace). Dlouhým 

stisknutím tlačítka budík zrušíte. Potažením doleva budík zrušíte, potažením doprava jej odložíte. 

 1.21  Stopky 
   Klepnutím na ikonu vlevo spustíte stopky, opětovným klepnutím je pozastavíte. Jedním klepnutím na ikonu vpravo si zobrazíte kumulativní čas. Dvojitým 

klepnutím na ikonu vpravo, když jsou stopky pozastavené, je resetujete. 

 1.22  Kalkulačka 
  Zde je k dispozici kalkulačka pro provádění základních matematických operací. 

 1.23  Aplikace 
  QR kód pro stažení aplikace Lotus SmarTime. 
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 1.24  Nastavení 
1. 24. 1  Nastavení BT: Můžete zapnout nebo vypnout Bluetooth a zapnout či vypnout viditelnost zařízení. 

 1. 24. 2  Jas nových oznámení: Zapněte jas pro oznámení. 
  1. 24. 3  Zvuk: Vyberte typ upozornění (pouze zvonění, zvonění a vibrace nebo pouze vibrace), vyzvánění pro příchozí hovory a tón oznámení. 
  1. 24. 4  Hlasitost: Nastavte hlasitost multimediálních souborů, vyzvánění příchozích hovorů a oznámení. 

 1. 24. 5  Displej: Nastavte úrovně jasu a prodlevu vypnutí obrazovky. 
 1. 24. 6  Jednotky: Vyberte mezi metrickým a imperiálním systémem jednotek. 

  1. 24. 7  Resetování: Obnovte všechny údaje z hodinek. 
  1. 24. 8  O zařízení: Zobrazuje informace o modelu hodinek a verzi softwaru. 

 1. 25. Jazyk 
  Vyberte jazyk hodinek a název zařízení. 

 1.26  Vyhledání zařízení 
   Klepněte na možnost Najít telefon (Find phone), pokud chcete, aby váš telefon začal vibrovat. Klepněte znovu, pokud jste svůj telefon našli. Tato funkce 

funguje, pouze pokud jsou hodinky a telefon připojené. 

 1.27  Výběr číselníku 
  Vyberte si ze 12 číselníků a zadejte nastavení data a času ručně. 

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: 

  

  iPhone: Ve vašem telefonu se zobrazí ikona aplikace: 
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 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.). V seznamu vyhledejte své hodinky a klepněte na ně. Váš telefon se nyní připojí k hodinkám. 

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

  2.3  Vyhledání zařízení 
    Potřebujete -li pomoc s vyhledáním hodinek, můžete klepnout v aplikaci na možnost Vyhledat zařízení (Find Device). Pokud jsou hodinky 

připojené k telefonu, začnou vibrovat. 

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

odpojíte. 

Nejčastější 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, zkuste připojit nabíjecí kabel a hodinky tak aktivovat. 
Pokud se vaše hodinky nespustí kvůli vybité baterii, 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.


