OBECNÉ NASTAVENÍ A APLIKACE
o Mám problémy s instalací aktualizací nebo se při aktualizaci hodinek
zobrazuje chyba. Co mám dělat?
● V průběhu aktualizace nevypínejte telefon a nezavírejte aplikaci Fossil
Smartwatches.
● Přesvědčte se, že máte v telefonu ZAPNUTÝ Bluetooth, ZAPNUTOU síť
WiFi/3G, hodinky jsou připojené k telefonu a v jeho blízkosti.
● Volitelně můžete aplikaci aktualizovat ručně, když přejdete do sekce
Profile (Profil) > vyberete aktivní hodinky > klepnete na Update
(Aktualizovat).
o JAKÉ TELEFONY JSOU KOMPATIBILNÍ S MÝMI HODINKAMI HYBRID
SMARTWATCH HR?
o Vaše hodinky Hybrid Smartwatch HD jsou kompatibilní s telefony
Android(TM) a iPhone(R), konkrétně s operačními systémy Android OS
5.0 a vyšší nebo iOS 10.0 / iPhone 5 a vyšší. Všechna zařízení podporují
Bluetooth(R) s vylepšeným přenosem dat ve verzi 5.0 Low Energy.
o JAK MÁM NASTAVIT SVÉ ZAŘÍZENÍ?
o Chcete-li nastavit své zařízení, postupujte takto:
▪ Na mobilní telefon si stáhněte a nainstalujte aplikaci z obchodu App
Store nebo Google Play. Podle pokynů si založte účet.
▪ Připojte chytré hodinky k přiložené nabíječce.
▪ Aplikace vás provede procesem připojení a nastavení vašich
hodinek Hybrid Smartwatch HR.
o JAK DALEKO OD TELEFONU MOHOU BÝT CHYTRÉ HODINKY HYBRID
SMARTWATCH HR, ABY ZŮSTALY PŘIPOJENÉ?
o Dosah bezdrátového připojení Bluetooth mezi telefonem a hodinkami
Hybrid Smartwatch HR se může velmi lišit v závislosti na prostředí.
Obecně by ale mělo připojení dosahovat nejméně na vzdálenost 10 metrů
(30 stop).
o JAK SI MÁM STÁHNOUT APLIKACI?
o iOS: Přejděte do App Store, do vyhledávacího pole zadejte úplný název
aplikace, aplikaci vyberte a klepněte na „Získat“. Počkejte, než se aplikace
stáhne do telefonu.
o Android: Přejděte do obchodu Google Play, do vyhledávacího pole zadejte
název značky, vyberte aplikaci a klepněte na „Instalovat“. Počkejte, než se
aplikace stáhne do telefonu.
o JAK SI MOHU ZALOŽIT ÚČET, ABYCH MOHL(A) POUŽÍVAT APLIKACI?
o Můžete se zaregistrovat pomocí e-mailové adresy, účtu na Facebooku
nebo účtu Google.

o PROČ MUSÍM UVÁDĚT SVÉ DATUM NAROZENÍ, HMOTNOST A VÝŠKU?
o Váš věk, hmotnost a výška vstupují do našich algoritmů aktivity (počet
kroků, spálené kalorie apod.), čímž se zvyšuje jejich přesnost.
o JAK MOHU APLIKACI ODINSTALOVAT?
o iOS: Stiskněte a podržte ikonu aplikace, dokud se v levém horním rohu
ikony nezobrazí symbol „X“. Klepněte na symbol „X“.
o Android: Odinstalujte aplikaci v sekci „Aplikace“. Stiskněte ikonu aplikace,
podržte ji a přetáhněte na ikonu Odinstalovat.

PÁROVÁNÍ A SYNCHRONIZACE
o JAK MÁM S APLIKACÍ SPÁROVAT DALŠÍ HODINKY NEBO JINOU
NOSITELNOU ELEKTRONIKU?
o V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). Vedle záhlaví
Active Watch (Aktivní hodinky) klepněte na ADD (Přidat).
o PROČ NEMOHU SPÁROVAT HODINKY SE SVÝM TELEFONEM?
o Může to být z následujících důvodů:
▪ Nestáhli jste si a nenainstalovali aplikaci. Postupujte podle pokynů
v části „OBECNÉ NASTAVENÍ A APLIKACE“.
▪ Hodinky možná nejsou dost blízko vašemu telefonu. Přibližte
hodinky k telefonu.
▪ V telefonu může být vypnutý Bluetooth. Aplikace zobrazí oznámení,
že Bluetooth není zapnutý, a vyzve vás, abyste ho zapnuli. Zkuste
aktivovat Bluetooth pomocí nastavení Bluetooth v telefonu. Pokud
je Bluetooth již aktivní, zkuste ho vypnout a znovu zapnout.
▪ V telefonu může být vypnutá Služba polohy. Aplikace zobrazí
oznámení, že Služba polohy není zapnutá, a vyzve vás, abyste ji
zapnuli.
▪ Možná bude zapotřebí zrušit spárování hodinek a poté je znovu
připojit k telefonu. Možná bude nutné ukončit a znovu otevřít
aplikaci.
▪ Baterie je vybitá. Nabijte hodinky, abyste je mohli spárovat.
o JAK MÁM ZRUŠIT SPÁROVÁNÍ HODINEK SE SVÝM TELEFONEM?
o Otevřete aplikaci.
o V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). Klepněte na
symbol ozubeného kola nastavení vedle hodinek, jejichž párování chcete
zrušit, a poté klepněte na REMOVE WATCH (Odebrat hodinky).
o Nakonec přejděte do nastavení Bluetooth v telefonu, vyberte název
hodinek a nechte je zapomenout nebo zrušte spárování.
o KOLIK ZAŘÍZENÍ MOHU S APLIKACÍ SPÁROVAT?
o S aplikací můžete spárovat libovolný počet zařízení, avšak v dané chvíli

může být aktivní a ke sledování připojené pouze jediné zařízení.
o JAK MOHU PŘEPÍNAT SPÁROVANÁ ZAŘÍZENÍ?
o V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). Klepněte na
symbol ozubeného kola nastavení vedle hodinek, které chcete používat, a
poté klepněte na MAKE ACTIVE (Nastavit jako aktivní). V dané chvíli
může být aktivní a ke sledování připojené pouze jediné zařízení.
o PROČ SE SPÁROVANÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR
NESYNCHRONIZUJÍ?
o Může to být z následujících důvodů:
▪ Při oddálení z dosahu sítě Bluetooth mobilního telefonu může dojít
k odpojení hodinek. Pokud nejsou mezi telefonem a hodinkami
dveře, stěny či jiné překážky, činí přímý dosah Bluetooth přibližně
10 metrů (30 stop).
▪ V telefonu může být vypnutý Bluetooth. Aplikace zobrazí oznámení,
že Bluetooth není zapnutý, a vyzve vás, abyste ho zapnuli. Zkuste
aktivovat Bluetooth pomocí nastavení Bluetooth v telefonu. Pokud
je Bluetooth již aktivní, zkuste ho vypnout a znovu zapnout.
o JAK ČASTO MUSÍM HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR
SYNCHRONIZOVAT V APLIKACI?
o Doporučujeme provádět synchronizaci alespoň jednou týdně, aby bylo
zaručeno,
že vaše zařízení zůstane vždy aktuální a bude řádně fungovat. Pravidelná
synchronizace v aplikaci navíc umožňuje předcházet ztrátě dat o aktivitě.

BATERIE
o JAK DLOUHO VYDRŽÍ BATERIE V HODINKÁCH HYBRID SMARTWATCH
HR?
o V závislosti na využití by měla baterie vydržet nejméně 2 týdny.
o JAK DLOUHO TRVÁ NABÍJENÍ HODINEK HYBRID SMARTWATCH HR?
o Na alespoň 80 % kapacity se baterie v chytrých hodinkách nabije za jednu
hodinu.
o POLOŽIL(A) JSEM CHYTRÉ HODINKY NA NABÍJEČKU. PROČ SE NA
DISPLEJI NEZOBRAZUJE INDIKÁTOR NABÍJENÍ?
o Pokud indikátor nabíjení (blesk) není vidět, znamená to, že nabíječka
hodinky nedetekovala.
o Vyzkoušejte následující tipy:
▪ Znovu položte hodinky na nabíječku.
▪ Přesvědčte se, že vývody nabíječky zapadají do drážek v zadní části
pláště hodinek.
▪ Ověřte, že jsou hodinky pevně usazeny na nabíječce bez jakékoli

mezery.
▪ Ověřte, že kontaktu mezi nabíječkou a zařízením nebrání např. prach,
páska apod.
▪ Přesvědčte se, že nabíječka je připojena ke zdroji napájení.
▪ Zkuste vyměnit zdroj napájení nabíječky, např. místo notebooku
použijte elektrickou zásuvku.
o JAK MÁM ZAJISTIT MAXIMÁLNÍ VÝDRŽ NA BATERII?
o Hodinky vás upozorňují na oznámení vibracemi anebo pohybem ručiček.
Častá upozornění mohou zapříčinit rychlejší vybíjení baterie. Chcete-li
zajistit maximální výdrž na baterii, můžete:
▪ Omezit počet vybraných osob nebo aplikací v sekci Notifications
(Oznámení). Postup je popsán v části „JAK MOHU VYMAZAT
KONTAKT NEBO APLIKACI Z OZNÁMENÍ?“.
▪ V aplikaci v sekci Notifications (Oznámení) vypnout alarmy.
▪ Omezit informace zobrazované na ciferníku (Dial Info). V aplikaci v
sekci Customize (Přizpůsobit) nastavit u datových bodů možnost
Empty (Prázdné).

FUNKCE
o JAK MÁM NA HODINKÁCH ZÍSKAT PŘÍSTUP K FUNKCÍM?
● Své oblíbené funkce můžete přiřadit k tlačítkům na hodinkách nebo
ciferníku v aplikaci v sekci Customize (Přizpůsobit).
● Stiskněte a podržte prostřední tlačítko na hodinkách, abyste otevřeli sekci
Settings (Nastavení), kde si můžete kdykoli vybrat z dostupných funkcí.
o MOHU VYPNOUT INFORMACE ZOBRAZOVANÉ NA CIFERNÍKU (DIAL
INFO)?
● Ano. Stiskněte a podržte prostřední tlačítko a poté pomocí tlačítek
nalistujte v seznamu funkcí položku Dial Info. Pomocí tlačítek vyberte OFF
(VYPNUTO), čímž získáte tradičnější vzhled.
o JSOU MÉ HODINKY VODOTĚSNÉ ANEBO PRACHOTĚSNÉ?
● Hodinky jsou prachotěsné a odolné proti náhodnému potřísnění vodou.
Údaj o vodotěsnosti naleznete na zadní straně pláště. Vodu a prach však
může špatně snášet materiál řemínku, např. kůže.
– Údaj 3 atm označuje, že hodinky odolají náhodnému potřísnění
vodou nebo krátkému ponoření do vody. Tyto hodinky se nesmí
nosit při plavání nebo koupání.
– Údaj 5 atm označuje, že hodinky je možné používat při mytí
nádobí nebo plavání v mělké vodě. Nenoste je při koupání,
šnorchlování nebo potápění.
o JSOU MÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR VYBAVENY DOTYKOVÝM
DISPLEJEM?

o Ne, ale položky na displeji můžete procházet pomocí tlačítek na boku
hodinek.
o JSOU MÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR VYBAVENY MIKROFONEM
ANEBO REPRODUKTOREM?
o Ne, nemají mikrofon ani reproduktor.
o JSOU MÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR VYBAVENY OSVĚTLENÍM?
o Ano, hodinky jsou na přední straně vybaveny osvětlením pro použití v
šeru. Chcete-li ho zapnout, poklepejte na ciferník.
o UMÍ MÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR MONITOROVAT SRDEČNÍ
TEP?
o Ano, hodinky jsou vybaveny fotopletysmografickým (PPG) zařízením pro
monitorování srdečního tepu. Data srdečního tepu si můžete prohlédnout
v aplikaci v sekci Home (Domovská stránka).
o JSOU MÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR VYBAVENY SYSTÉMEM
GPS?
o Ne, toto zařízení GPS nepodporuje.
o UMÍ MÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR MONITOROVAT SPÁNEK?
o Ano, pokud si hodinky necháte nasazené přes noc, můžete se dozvědět
délku spánku včetně lehkých a klidových fází.
o UKAZUJÍ HODINKY ČAS, I KDYŽ NEJSOU PŘIPOJENÉ K CHYTRÉMU
TELEFONU?
o Ano, hodinky budou i nadále ukazovat čas odpovídající časovému pásmu,
v němž byly naposledy připojené.
o JAK NA SVÝCH HODINKÁCH HYBRID SMARTWATCH HR NASTAVÍM ČAS?
o Chcete-li na svých hodinkách Hybrid Smartwatch HR nastavit čas, nejprve
je spárujte s telefonem. Hodinky se automaticky aktualizují, aby ukazovaly
čas odpovídající časovému pásmu vašeho telefonu.
o Čas na hodinkách Hybrid Smartwatch HR není možné změnit ručně. Po
spárování budou vždy ukazovat čas z vašeho telefonu.
o JAK MÁM SVÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR ZKALIBROVAT?
o V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). Klepněte na
symbol ozubeného kola nastavení vedle hodinek. Vyberte možnost
Calibration (Kalibrace). Aplikace vás provede procesem kalibrace.

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY
o JAKÝ DRUH DAT O AKTIVITĚ UMÍ MÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH
HR SLEDOVAT?

o Hodinky sledují jak aktivitu (počet kroků, spálené kalorie a vzdálenost), tak
spánek (fáze probuzení, lehkého a klidného spánku).
o JAK MOHU V APLIKACI ZOBRAZIT HISTORII AKTIVITY?
● V levém dolním rohu aplikace klepněte na Home (Domovská stránka).
Klepnutím můžete přepínat mezi denním, týdenním a měsíčním
zobrazením. Chcete-li zobrazit další data, nalistujte dole historii a klepněte
na konkrétní den.
o JAK MOHU SLEDOVAT TRÉNINK?
o V aplikaci v sekci Customization (Přizpůsobení) přiřaďte k nějakému
tlačítku funkci Workout Mode (Tréninkový režim). Stiskněte přiřazené
tlačítko a poté pomocí tlačítka nahoře nebo dole listujte v položkách
tréninku. Stisknutím prostředního tlačítka vyberte druh tréninku a poté
dalším stisknutím prostředního tlačítka režim aktivujte.
o Historie tréninků bude dostupná v aplikaci v sekci Home (Domovská
stránka) zařazená pod daný tréninkový den.
o JAK SE DOSTANU K NASTAVENÍM AKTIVITY NEBO AKTUALIZACI
CÍLOVÉHO POČTU KROKŮ?
● V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). Přejeďte dolů a
poté v nabídce Settings (Nastavení) klepněte na Set Goals (Nastavit cíle).
Klepněte na cíl aktivity, který chcete upravit.
o JAK MÁM AKTUALIZOVAT SVOJI VÝŠKU NEBO HMOTNOST?
o V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). V pravém
horním rohu klepněte na ikonu tužky a poté uložte nastavení.
o JAK MOHU ZMĚNIT JEDNOTKY MĚŘENÍ?
o V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). Přejeďte dolů a
poté v nabídce Settings (Nastavení) klepněte na Preferred Units
(Preferované jednotky). Vyberte preferované jednotky.
o JAKÉ AKTIVITY SE K MÉMU ZAŘÍZENÍ NEJLÉPE HODÍ?
o Toto zařízení se nejlépe hodí k zaznamenávání počtu kroků při chůzi,
běhu a podobných aktivitách v průběhu dne. Zařízení je odolné pouze
proti náhodnému potřísnění vodou, takže plavání se nedoporučuje.
o PROČ SE DATA O POČTU KROKŮ NEBO ZE SLEDOVÁNÍ AKTIVITY V
APLIKACI NEZDAJÍ PŘESNÁ?
o Může to být z následujících důvodů:
▪ Zařízení sleduje pouze chůzi, běh a jiné podobné aktivity. Pokud v
ruce, na níž máte hodinky nasazené, budete při chůzi něco držet,
nemusí se všechny kroky započítat správně.
▪ Kroky počítáme na základě vstupů ze snímačů a komplexního
algoritmu. Domníváme se, že náš algoritmus dokáže přesně

odrážet vlastní pohyb a ignorovat neplatné pohyby, např. samotné
ruky.
o PROČ SE NEZOBRAZUJÍ SPÁLENÉ KALORIE?
o Hodnoty spálených kalorií se nezobrazují, dokud nezadáte výšku a
hmotnost. Postup aktualizace je uveden v části „JAK MÁM
AKTUALIZOVAT SVOJI VÝŠKU NEBO HMOTNOST?“.
o POKUD NEBUDU HODINKY SYNCHRONIZOVAT, ZTRATÍM DATA O
AKTIVITĚ?
o Mezi synchronizacemi dokážou hodinky uchovat data za 14 dní.
o MOHU ZAZNAMENÁVAT AKTIVITU NEBO TRÉNINKY RUČNĚ?
o Ne, v současnosti není možné fyzickou aktivitu zaznamenávat ručně.
o MOHU ODESÍLAT DATA O AKTIVITĚ DO JINÝCH APLIKACÍ?
o Ano, můžete odesílat počet kroků do aplikací Google Fit™, UA Record™
od Under Armour a Apple Health.
o MOHU ODESÍLAT DATA O AKTIVITĚ DO TÉTO APLIKACE Z JINÝCH
APLIKACÍ?
o Ne, data můžete do jiných aplikací pouze exportovat (nikoli importovat).
o PROČ SE POČET KROKŮ V TÉTO APLIKACI LIŠÍ OD JINÝCH APLIKACÍ
PRO SLEDOVÁNÍ, KTERÉ POUŽÍVÁM?
o Kroky počítáme na základě vstupů ze snímačů a komplexního algoritmu.
Každá aplikace používá jiný algoritmus, což způsobuje, že se hodnoty
mohou lišit.

STATISTIKY – SLEDOVÁNÍ SPÁNKU
o JAKÝ DRUH SPÁNKOVÉ AKTIVITY JE MOŽNÉ SLEDOVAT?
o Pokud budete zařízení nosit během spánku, může automaticky sledovat
čas usnutí, délku spánku, dobu lehkého a klidného spánku a čas
probuzení.
o JAK MOHU V APLIKACI ZOBRAZIT HISTORII SPÁNKU?
o V levém dolním rohu aplikace klepněte na Home (Domovská stránka) a
poté na ikonu měsíce. Klepnutím můžete přepínat mezi denním, týdenním
a měsíčním zobrazením. Chcete-li zobrazit další data, nalistujte dole
historii a klepněte na konkrétní den.
o JAK MOHU UPRAVIT ZÁZNAM O SPÁNKU?
o V současnosti není možné záznam o spánku upravovat.

o POKUD CHCI SLEDOVAT SPÁNEK, MUSÍM STISKNOUT NĚJAKÉ
TLAČÍTKO NEBO PROVÉST NĚJAKOU AKCI?
o Ne, hodinky Hybrid Smartwatch HR sledují spánek automaticky, takže pro
vstup nebo výstup z režimu monitorování spánku nemusíte dělat nic.
o MOHU ODESÍLAT DATA O SPÁNKU DO JINÝCH APLIKACÍ?
o Ne, data o spánku není možné odesílat do jiných aplikací.
o MOHU IMPORTOVAT DATA O SPÁNKU Z JINÝCH APLIKACÍ?
o Ne, data o spánku není možné přijímat z jiných aplikací.

PŘIZPŮSOBENÍ ZAŘÍZENÍ
● JAK MOHU ZMĚNIT FUNKCE TLAČÍTEK NA HODINKÁCH?
○ Klepněte na sekci Customization (Přizpůsobení) a poté klepněte na
kroužek vedle tlačítka, jehož funkci chcete upravit. Ze seznamu zvolte
požadovanou funkci a poté ji klepnutím na zatržítko v pravém horním rohu
přiřaďte v zařízení. Funkci můžete na požadované tlačítko taktéž
přetáhnout.
● JAK ZMĚNÍM ÚDAJE, KTERÉ SE ZOBRAZUJÍ NA DISPLEJI?
○ Klepněte na sekci Customization (Přizpůsobení) a poté klepněte na
kroužek na ciferníku, který chcete upravit. Ze seznamu zvolte
požadovanou funkci a poté ji klepnutím na zatržítko v pravém horním rohu
přiřaďte v zařízení.
● JAK MÁM AKTUALIZOVAT HODNOTY NA DISPLEJI, KDYŽ JSOU
ZASTARALÉ?
○ Hodnoty pro přizpůsobené ciferníky aktualizujete zatřesením zápěstí
směrem od těla.
● JAK SI MOHU PŘIZPŮSOBIT POZADÍ NA DISPLEJI?
○ Klepněte na sekci Customization (Přizpůsobení) a poté klepněte na tužku
úprav v pravém dolním rohu obrázku ciferníku. Vyberte si ciferník, který se
vám líbí, a poté ho přiřaďte klepnutím na zatržítko v pravém horním rohu.
● JAK MÁM NASTAVIT FOTOGRAFII NA POZADÍ MÝCH HODINEK?
○ Klepněte na sekci Customization (Přizpůsobení) a poté klepněte na tužku
úprav v pravém dolním rohu obrázku ciferníku. Klepněte na ADD PHOTO
(Přidat fotografii), vyberte si z možností filtrů a uložte výsledek do
ciferníku.

OZNÁMENÍ
o CO JSOU TO OZNÁMENÍ?

o V aplikaci v sekci oznámení si můžete zvolit, jaká oznámení chcete v
hodinkách přijímat.
o JAK SI MOHU PŘIZPŮSOBIT OZNÁMENÍ?
o V aplikaci otevřete sekci Alerts (Upozornění), v seznamu klepněte na typ
oznámení, který chcete přizpůsobit, a nastavte své předvolby.
o JAK SI MOHU PROHLÉDNOUT OZNÁMENÍ NA SVÝCH HODINKÁCH?
o Když obdržíte oznámení, můžete zobrazit náhled stisknutím prostředního
tlačítka, čímž se prokliknete do upozornění. Na základní ciferník hodinek
se můžete vrátit, když stisknete a podržíte prostřední tlačítko.
o POKUD SOUČASNĚ OBDRŽÍM OZNÁMENÍ Z NĚKOLIKA APLIKACÍ,
ZOBRAZÍ SE NA ZAŘÍZENÍ VŠECHNA?
o Chcete-li si prohlédnout více oznámení, v aplikaci v sekci Customization
(Přizpůsobení) přiřaďte jednomu z tlačítek na hodinkách funkci Past
Notifications (Minulá oznámení). Stisknutím přiřazeného tlačítka otevřete
zásobník oznámení a poté pomocí tlačítka nahoře nebo dole listujte v
oznámeních.
o Chcete-li vymazat paměť oznámení, nalistujte konec zásobníku a poté
stisknutím prostředního tlačítka vyberte Clear All (Vymazat vše).
o JAK MOHU VYMAZAT KONTAKT NEBO APLIKACI Z OZNÁMENÍ?
o Pokud nechcete přijímat oznámení od všech, můžete si v aplikaci vybrat
oblíbené (Favorites). Položku vymažete stisknutím symbolu minus vedle
jejího názvu.
o Aplikace, z nichž chcete oznámení přijímat, můžete kdykoli vypnout a
zapnout.
o CO MÁM DĚLAT, POKUD MÉ ZAŘÍZENÍ NEPŘIJÍMÁ OZNÁMENÍ?
o Měli byste se přesvědčit, že baterie v zařízení je nabitá a že je zařízení
řádně připojeno k aplikaci. Aby oznámení fungovala, musí aplikace běžet
na pozadí. Pokud problém přetrvává, můžete zrušit a poté obnovit
spárování zařízení s telefonem. Pokud nosíte i jiné chytré hodinky, které
přijímají oznámení (např. Apple Watch, Pebble apod.), nemusí oznámení
přijít na obě zařízení. Někdy může přijít pouze na jedno z nich.
o Uživatelé iPhone: Přejděte do nastavení telefonu a klepněte na
Oznámení. Nalistujte Zprávy a poté nalistujte Možnosti. Když klepnete na
Zobrazovat náhledy, můžete zvolit buď Vždy, nebo V odemknutém stavu.
Pokud je vybrána možnost Nikdy, váš iPhone nebude zprávy na
spárované zařízení odesílat.
o CO MÁM DĚLAT, KDYŽ OZNÁMENÍ NEPŘICHÁZEJÍ?
o Přesvědčte se, že aplikace, ze které chcete oznámení přijímat, je
nastavena tak, aby zobrazovala oznámení na zamykací obrazovce
vašeho telefonu. To určuje, která oznámení se do vašeho zařízení

dostanou.

ÚČET A NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ
o JAK SE DOSTANU K NABÍDCE NASTAVENÍ?
o V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). Zde najdete
všechna osobní nastavení, nastavení aplikace i zařízení.
o Chcete-li přistupovat k nastavením ve svých hodinkách, v hlavním
zobrazení stiskněte a podržte prostřední tlačítko. V rámci nastavení
hodinek můžete zapínat a vypínat upozornění na oznámení, kontrolovat
výdrž na baterii a prozvonit svůj telefon.
o JAK MOHU UPRAVIT SVŮJ PROFIL?
o V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). V pravém
horním rohu klepněte na ikonu tužky a upravte své osobní údaje. Můžete
změnit následující údaje:
● Jméno nebo příjmení
● Výšku nebo hmotnost
● Pohlaví
o JAK MOHU VYMAZAT SVŮJ ÚČET?
o Chcete-li vymazat svůj účet, v pravém horním rohu aplikace klepněte na
avatara profilu. Přejeďte dolů k dolní části obrazovky a klepněte na
„Delete Account“ (Vymazat účet).
o JAK MOHU ZMĚNIT JAZYK APLIKACE?
o Jazyk aplikace se vybírá automaticky na základě jazyka nastaveného v
telefonu. Pokud aplikace není do jazyka vašeho telefonu přeložena,
použije se jako výchozí jazyk angličtina.

SOUKROMÍ
o JAK SE POUŽÍVAJÍ MÉ OSOBNÍ ÚDAJE?
o Přečtěte si zásady ochrany soukromí aplikace v sekci Profile (Profil). V
pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). Přejeďte dolů a
poté v nabídce Settings (Nastavení) klepněte na About (O aplikaci).
o JAKÁ ZÁRUKA SE VZTAHUJE NA MÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH
HR?
o Na vaše hodinky Hybrid Smartwatch HR se vztahuje dvouletá omezená
záruka. Podrobnosti naleznete v záruční knížce, která je součástí
dodávky, případně dostupná online.
o Dostupné možnosti servisu závisejí na zemi, ve které je servis poptáván, a
mohou být omezeny na původní zemi prodeje. Další informace naleznete
na webu services.fossilgroup.com.

o CO MÁM DĚLAT, POKUD MÁM DOTAZ, KTERÝ ZDE NENÍ ZODPOVĚZEN?
o V pravém dolním rohu aplikace klepněte na Profile (Profil). Přejeďte dolů a
poté v nabídce Settings (Nastavení) klepněte na Help (Nápověda), kde
naleznete způsoby kontaktování našeho týmu péče o zákazníky.

