
VŠEOBECNÉ NASTAVENIE A APLIKÁCIA 
 

o Pri aktualizácii hodiniek sa vyskytne problém s inštaláciou alebo sa zobrazí 
chyba. Čo mám robiť? 

● Počas aktualizácie nevypínajte telefón ani nezatvárajte aplikáciu Fossil 
Smartwatches. 

● Uistite sa, že je v telefóne zapnuté rozhranie Bluetooth, zapnutá sieť Wi-
Fi/3G, že sú hodinky blízko telefónu a že sú pripojené k telefónu. 

● Prípadne môžete aplikáciu aktualizovať manuálne tak, že prejdete na 
Profil > vyberiete aktívne hodinky > ťuknete na položku Aktualizovať. 

 
o KTORÉ TELEFÓNY SÚ KOMPATIBILNÉ S MOJIMI HODINKAMI HYBRID 

SMARTWATCH HR? 
o Vaše hodinky Hybrid Smartwatch HR sú kompatibilné s telefónmi 

Android(TM) a iPhone(R), konkrétne so systémom Android OS 5.0 alebo 
vyšším, iOS 10.0/iPhone 5 a vyšším. Všetky zariadenia majú podporu 
Bluetooth(R) s vylepšeným prenosom údajov 5.0 Low Energy. 

 
o AKO NASTAVÍM MOJE ZARIADENIE?  

o Pri nastavovaní zariadenia postupujte podľa týchto krokov: 
▪ Do telefónu si prevezmite aplikáciu z obchodu App Store alebo 

Google Play a nainštalujte ju. Postupujte podľa pokynov a vytvorte 
si účet. 

▪ Pripojte smarthodinky k dodanej nabíjačke. 
▪ Aplikácia vás prevedie procesom pripojenia a nastavenia hodiniek 

Hybrid Smartwatch HR. 
 

o AKO ĎALEKO MÔŽU BYŤ HODINKY SMARTWATCH HR OD TELEFÓNU, 
ABY ZOSTALI STÁLE PRIPOJENÉ? 

o Dosah bezdrôtového spojenia rozhraním Bluetooth medzi telefónom a 
hodinkami Hybrid Smartwatch HR sa môže značne líšiť v závislosti od 
prostredia. Vo všeobecnosti by ste mali mať pripojiteľnosť aspoň na 10 
metrov (alebo 30 stôp).  
 

o AKO SI PREVEZMEM APLIKÁCIU? 
o iOS: Prejdite do obchodu App Store, do vyhľadávacieho riadka zadajte 

celý názov aplikácie, vyberte aplikáciu a ťuknite na položku „Získať“. 
Počkajte, kým sa aplikácia prevezme do vášho telefónu. 

o Android: Prejdite do obchodu Google Play, do vyhľadávacieho riadka 
zadajte názov, vyberte aplikáciu a ťuknite na položku „Inštalovať“. 
Počkajte, kým sa aplikácia prevezme do vášho telefónu. 
 

o AKO SI MÔŽEM ZAREGISTROVAŤ ÚČET, ABY SOM MOHOL(-LA) 
POUŽÍVAŤ APLIKÁCIU? 

o Môžete sa zaregistrovať pomocou e-mailovej adresy, účtu Facebook 
alebo Google. 



 
o PREČO MUSÍM UVIESŤ DÁTUM NARODENIA/HMOTNOSŤ/VÝŠKU? 

o Váš vek, hmotnosť a výška poskytnú informácie našim algoritmom aktivity 
(kroky, kalórie atď.) a spresnia ich. 
 

o AKO ODINŠTALUJEM APLIKÁCIU? 
o iOS: Stlačte a podržte ikonu aplikácie, kým sa v ľavom hornom rohu ikony 

nezobrazí znak „X“. Ťuknite na „X“. 
o Android: Aplikáciu odinštalujete prejdením na položku „Aplikácie“. Stlačte 

a podržte aplikáciu a presuňte ju na ikonu Odinštalovať. 
 

 
PÁROVANIE/SYNCHRONIZÁCIA 

 
o AKO SPÁRUJEM ĎALŠIE HODINKY ALEBO NOSITEĽNÉ ZARIADENIE S 

APLIKÁCIOU? 
o Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Ťuknite na položku 

PRIDAŤ vedľa aktívnych hodiniek.  
 

o PREČO NEMÔŽEM SPÁROVAŤ MOJE HODINKY S TELEFÓNOM? 
o Môže to byť spôsobené jedným z nasledujúcich dôvodov: 

▪ Neprevzali ste si aplikáciu a nenainštalovali ste ju. Postupujte podľa 
pokynov v časti „VŠEOBECNÉ NASTAVENIE A APLIKÁCIA.“ 

▪ Vaše hodinky nemusia byť dostatočne blízko telefónu. Presuňte 
hodinky bližšie k telefónu. 

▪ Na telefóne môže byť vypnutý Bluetooth. Aplikácia vás upozorní, že 
Bluetooth nie je zapnutý a požiada o jeho zapnutie. Skúste zapnúť 
Bluetooth v telefóne pomocou nastavení Bluetooth v telefóne. Ak je 
Bluetooth už zapnutý, skúste vypnúť a zapnúť Bluetooh. 

▪ V telefóne môžu byť vypnuté služby na zisťovanie polohy. Aplikácia 
vás upozorní, že nie sú zapnuté služby na zisťovanie polohy a 
požiada o ich zapnutie.  

▪ Možno bude potrebné zrušiť spárovanie vašich hodiniek a znova 
ich pripojiť k telefónu. Možno budete musieť aplikáciu ukončiť a 
znova otvoriť. 

▪ Batéria je takmer vybitá. Ak chcete hodinky spárovať, nabite ich. 
 

o AKO ZRUŠÍM SPÁROVANIE MOJICH HODINIEK S TELEFÓNOM? 
o Otvorte aplikáciu.  
o Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Ťuknite na ozubené 

koliesko nastavení veľa hodiniek, ktorých párovanie chcete zrušiť, a 
následne ťuknite na položku ODSTRÁNIŤ HODINKY. 

o Nakoniec prejdite na nastavenia Bluetooth v telefóne a vyberte názov 
hodiniek, aby ste odstránili alebo zrušili spárovanie zariadenia.  

 
o KOĽKO ZARIADENÍ MÔŽEM SPÁROVAŤ S APLIKÁCIOU? 



o S aplikáciou môžete spárovať ľubovoľné množstvo zariadení, ale súčasne 
môže byť aktívne a pripojené na sledovanie iba jedno zariadenie. 
 

o AKO PREPNEM MEDZI SPÁROVANÝMI ZARIADENIAMI? 
o Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Ťuknite na ozubené 

koliesko nastavení veľa hodiniek, ktoré chcete použiť, a následne ťuknite 
na položku AKTIVOVAŤ. Upozorňujeme, že súčasne môže byť aktívne a 
pripojené na sledovanie iba jedno zariadenie. 
 

o PREČO SA MOJE SPÁROVANÉ HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR 
NEZOSYNCHRONIZUJÚ? 

o Môže to byť spôsobené jedným z nasledujúcich dôvodov: 
▪ Hodinky sa môžu odpojiť, ak sa presunú mimo dosahu Bluetooth 

telefónu. Dosah Bluetooth je 10 metrov (30 stôp), ak medzi 
telefónom a hodinkami nie sú žiadne dvere, steny alebo iné 
prekážky.  

▪ Na telefóne môže byť vypnutý Bluetooth. Aplikácia vás upozorní, že 
Bluetooth nie je zapnutý a požiada o jeho zapnutie. Skúste zapnúť 
Bluetooth v telefóne pomocou nastavení Bluetooth v telefóne. Ak je 
Bluetooth už zapnutý, skúste vypnúť a zapnúť Bluetooh.  

 
o AKO ČASTO MUSÍM SYNCHRONIZOVAŤ HODINKY HYBRID SMARTWATCH 

HR V APLIKÁCII?  
o Odporúčame synchronizáciu najmenej raz týždenne, aby ste zaručili,  

že vaše zariadenie zostane plne aktualizované a bude správne fungovať. 
Pravidelná  

synchronizácia v aplikácii tiež zabraňuje strate údajov o aktivite.  
 

BATÉRIA 
 

o KOĽKO VYDRŽÍ BATÉRIA V MOJICH HODINKÁCH HYBRID SMARTWATCH 
HR? 

o  V závislosti od použitia vydrží vaša batéria 2 a viac týždňov.  
 

o AKO DLHO TRVÁ NABITIE MOJICH HODINIEK HYBRID SMARTWATCH HR?  
o Batéria smarthodiniek sa za hodinu dokáže nabiť na najmenej 80 %.  

 
o UMIESTNIL(-A) SOM SMARTHODINKY NA NABÍJAČKU. PREČO NA 

DISPLEJI NEVIDÍM INDIKÁTOR NABÍJANIA? 
o Ak indikátor nabíjania (symbol blesku) nevidieť, nabíjačka nerozpoznala 

hodinky. 
o Vyskúšajte nasledujúce tipy: 

▪ Hodinky znova umiestnite na nabíjačku. 
▪ Uistite sa, že kolíky nabíjačky sú zarovnané s drážkami na zadnej 

strane puzdra. 
▪ Overte, či hodinky sedia na nabíjačke tesne a bez medzery. 



▪ Overte si, že medzi nabíjačkou a zariadením nič nie je, t. j. žiadny 
prach, páska atď. 

▪ Uistite sa, že nabíjačka je pod prúdom. 
▪ Skúste zmeniť zdroj napájania nabíjačky, t. j. presuňte ju z notebooku 

do zásuvky v stene. 
 

o AKO MAXIMALIZUJEM ŽIVOTNOSŤ BATÉRIE? 
o Oznámenia vás informujú pomocou vibrácií hodiniek a/alebo pohybom 

ručičiek na hodinkách. Časté oznámenia môžu spôsobiť rýchlejšie vybitie 
batérie. Ak chcete maximalizovať výdrž batérie, môžete:  

▪ Znížiť počet ľudí alebo aplikácií, ktoré ste vybrali v oznámeniach. 
POZRITE SI ČASŤ „AKO ODSTRÁNIM KONTAKT ALEBO 
APLIKÁCIU Z MOJICH OZNÁMENÍ?“ 

▪ Vypnite budíky v časti Oznámenia aplikácie.  
▪ Znížte počet informácií na ciferníku hodiniek. V časti Prispôsobenie 

aplikácie nastavte dátové body na Prázdne.  
 

FUNKCIE 
 

o AKO ZÍSKAM PRÍSTUP K FUNKCIÁM HODINIEK?  
● Nastavte svoje obľúbené funkcie pomocou tlačidiel na hodinkách alebo 

ciferníku v časti Prispôsobenie aplikácie.  
● Stlačením a podržaním stredu hodiniek získate prístup k Nastaveniam, 

kde si môžete kedykoľvek vybrať z dostupných funkcií.  
 

o MÔŽEM NA HODINKÁCH VYPNÚŤ INFORMÁCIE NA CIFERNÍKU?  
● Áno. Stlačte a podržte stredné tlačidlo a pomocou tlačidiel prejdite v 

zozname funkcií na položku Informácie na ciferníku. Pomocou tlačidiel 
vyberte možnosť VYP. pre tradičnejší vzhľad.  

 
o SÚ MOJE HODINKY ODOLNÉ VOČI VODE A/ALEBO PRACHU? 

● Hodinky sú odolné voči striekajúcej vode a prachu. Informácie o 
atmosférach nájdete na zadnej strane hodiniek. Materiál remienka môže 
navyše zle reagovať na vodu a prach. 

- Hodnotenie 3 atmosféry (3 ATM) znamená, že hodinky odolajú 
striekajúcej vode alebo krátkemu ponoreniu. Hodinky by ste nemali 
nosiť pri plávaní ani kúpaní. 
- Hodnotenie 5 atmosfér (5 ATM) znamená, že hodinky môžete 
nosiť v blízkosti umývadiel alebo pri plávaní v plytkej vode. Hodinky 
nenoste pri kúpaní, šnorchlovaní ani potápaní. 

 
o SÚ MOJE HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR VYBAVENÉ DOTYKOVÝM 

DISPLEJOM? 
o Nie, ale na displeji sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel na boku 

hodiniek.  
 



o SÚ MOJE HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR VYBAVENÉ MIKROFÓNOM 
A/ALEBO REPRODUKTOROM? 

o Nie sú vybavené mikrofónom ani reproduktorom. 
 

o SÚ MOJE HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR VYBAVENÉ SVETLOM? 
o Áno, hodinky majú predné svetlo pre tmavšie prostredie. Ak ho chcete 

aktivovať, dvakrát ťuknite na ciferník hodiniek. 
 

o DOKÁŽU MOJE HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR SLEDOVAŤ MOJU 
SRDCOVÚ FREKVENCIU? 

o Áno, vaše hodinky sú vybavené zariadením PPG na sledovanie srdcovej 
frekvencie. Údaje o srdcovej frekvencii si môžete zobraziť v časti Domov 
aplikácie.  
 

o SÚ MOJE HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR VYBAVENÉ GPS? 
o Nie, toto zariadenie nepodporuje GPS.  

 
o DOKÁŽU MOJE HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR SLEDOVAŤ MÔJ 

SPÁNOK? 
o Áno, hodinky môžete nosiť v posteli a zistiť, ako vyzerala vaša noc 

vrátane ľahkého a pokojného spánku. 
 

o BUDEM VEDIEŤ PRESNÝ ČAS, AJ KEĎ MOJE HODINKY NEBUDÚ 
PRIPOJENÉ K TELEFÓNU? 

o Áno, vaše hodinky budú naďalej zobrazovať čas v časovom pásme, v 
ktorom boli naposledy pripojené. 
 

o AKO NASTAVÍM ČAS NA MOJICH HODINKÁCH HYBRID SMARTWATCH 
HR? 

o Ak chcete nastaviť čas na hodinkách Hybrid Smartwatch, najskôr spárujte 
hodinky s telefónom. Hodinky sa automaticky aktualizujú, aby zobrazovali 
rovnaké časové pásmo ako váš telefón.  

o Čas na vašich hodinkách Hybrid Smartwatch HR nie je možné manuálne 
zmeniť. Po spárovaní budú vždy zobrazovať čas telefónu. 
 

o AKO SKALIBRUJEM MOJE HODINKY HYBRID SMARTWATCH HR? 
o Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Ťuknite na ozubené 

koliesko nastavení veľa hodiniek. Vyberte položku Kalibrácia. Aplikácia 
vás prevedie procesom kalibrácie.  

 

SLEDOVANIE AKTIVITY 
 

o AKÝ TYP ÚDAJOV O AKTIVITE SLEDUJÚ MOJE HODINKY HYBRID 
SMARTWATCH HR? 

o Vaše hodinky sledujú aktivitu (kroky, kalórie a vzdialenosť) a spánok 
(bdelý, ľahký a pokojný).  



 
o AKO MÔŽEM ZOBRAZIŤ HISTÓRIU AKTIVITY V APLIKÁCII? 

● Ťuknite na položku Domov v ľavom dolnom rohu aplikácie. Môžete 
prepínať medzi dennými, týždennými a mesačnými zobrazeniami. 
Posunutím nadol zobrazíte históriu a ťuknutím na konkrétny deň zobrazíte 
ďalšie údaje.  
 

o AKO MÔŽEM SLEDOVAŤ CVIČENIE? 
o Priraďte režim cvičenia v časti Prispôsobenie aplikácie. Stlačte priradené 

tlačidlo a potom pomocou spodných a horných tlačidiel prechádzajte cez 
možnosti cvičenia. Stlačením stredného tlačidla vyberte typ cvičenia a 
potom znova stlačte stredné tlačidlo.  

o Vaša história cvičenia je k dispozícii v časti Domov aplikácie a zaznamená 
sa v deň cvičenia. 

 
o AKO MÔŽEM ZÍSKAŤ PRÍSTUP K NASTAVENIAM AKTIVITY ALEBO 

AKTUALIZOVAŤ MÔJ CIEĽOVÝ POČET KROKOV? 
● Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Prejdite nadol a 

následne ťuknite na položku Nastaviť ciele v ponuke Nastavenia. Ťuknite 
na cieľ aktivity, ktorý chcete upraviť. 
 

o AKO AKTUALIZUJEM SVOJU VÝŠKU ALEBO HMOTNOSŤ? 
o Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Ťuknite na ikonu 

ceruzky v pravom hornom rohu a následne uložte zmeny.  
 

o AKO MÔŽEM ZMENIŤ JEDNOTKY MERANIA? 
o Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Prejdite nadol a 

následne ťuknite na položku Preferované jednotky v ponuke Nastavenia. 
Vyberte jednotky.  

 
o AKÉ AKTIVITY SÚ NAJVHODNEJŠIE PRE MOJE ZARIADENIE? 

o Toto zariadenie je najvhodnejšie na zaznamenávanie krokov pri chôdzi, 
behu a podobných aktivitách počas celého dňa. Zariadenie je odolné iba 
voči striekajúcej vode, takže plávanie sa neodporúča. 

 
o ZDÁ SA, ŽE MOJE ÚDAJE O SLEDOVANÍ KROKOV/AKTIVITE NIE SÚ V 

APLIKÁCII PRESNÉ. PREČO? 
o Môže to byť spôsobené jedným z nasledujúcich dôvodov: 

▪ Prístroj sleduje iba chôdzu, beh a ďalšie súvisiace aktivity. Ak pri 
chôdzi držíte niečo v tej istej ruke, na ktorej máte zariadenie, 
nemusia sa správne počítať všetky kroky. 

▪ Na určenie toho, kedy niekto urobil krok, používame snímače a 
komplexný algoritmus. Domnievame sa, že náš algoritmus 
predstavuje presnú reprezentáciu skutočného pohybu a ignoruje 
falošný pohyb, ako napríklad pohyb ruky. 
 



o PREČO NEVIDÍM POČÍTANÉ KALÓRIE? 
o Kalórie sa nezobrazujú, kým sa nenastavia výška a hmotnosť. Ak chcete 

vykonať aktualizáciu, pozrite si časť „AKO AKTUALIZUJEM SVOJU 
VÝŠKU ALEBO HMOTNOSŤ?“ 
 

o AK NEZOSYNCHRONIZUJEM HODINKY, STRATÍM ÚDAJE O AKTIVITE? 
o Vaše hodinky uložia údaje po dobu 14 dní medzi synchronizáciami. 

 
o MOŽEM NANUÁLNE ZAZNAMENAŤ AKTIVITU ALEBO CVIČENIE? 

o Nie, momentálne nemôžete manuálne zaznamenať fyzické aktivity. 
 

o MÔŽEM ZASIELAŤ ÚDAJE O MOJEJ AKTIVITE DO INÝCH APLIKÁCIÍ? 
o Áno, počty krokov môžete odoslať do aplikácií Google Fit™ a UA 

Record™ od spoločností Under Armour a Apple Health. 
 

o MÔŽEM DO TEJTO APLIKÁCIE ODOSLAŤ ÚDAJE O AKTIVITE Z INÝCH 
APLIKÁCIÍ? 

o Nie, údaje môžete exportovať iba do iných aplikácií (nemôžete importovať 
údaje). 
 

o PREČO SA POČET MOJICH KROKOV V TEJTO APLIKÁCII LÍŠI OD POČTU 
KROKOV V INÝCH SLEDOVACÍCH APLIKÁCIÁCH, KTORÉ POUŽÍVAM? 

o Na určenie počtu krokov používame snímače a komplexný algoritmus. 
Každá aplikácia má iný algoritmus, čo spôsobuje odlišnosti v údajoch. 

 
 
 

ŠTATISTIKY – SLEDOVANIE SPÁNKU 
 

o AKÝ TYP SPÁNKOVEJ AKTIVITY SA SLEDUJE? 
o Ak zariadenie nosíte počas spánku, môže automaticky sledovať čas, keď 

zaspíte, trvanie spánku, trvanie ľahkého a pokojného spánku a čas 
prebudenia. 

 
o AKO MÔŽEM ZOBRAZIŤ HISTÓRIU SPÁNKU V APLIKÁCII? 

o Ťuknite na položku Domov v ľavom dolnom rohu aplikácie a následne 
ťuknite na ikonu mesiaca. Môžete prepínať medzi dennými, týždennými a 
mesačnými zobrazeniami. Posunutím nadol zobrazíte históriu a ťuknutím 
na konkrétny deň zobrazíte ďalšie údaje.  
 

o AKO MÔŽEM UPRAVIŤ DENNÍK SPÁNKU? 
o Momentálne nemôžete upraviť spánok. 

 
o MUSÍM STLAČIŤ TLAČIDLO ALEBO PODNIKNÚŤ KROKY, AK CHCEM 

SLEDOVAŤ SPÁNOK? 
o Nie, vaše hodinky Hybrid Smartwatch HR automaticky sledujú váš 



spánok, takže na vstup do režimu spánku alebo jeho ukončenie nemusíte 
podniknúť žiadne kroky. 

 
o MÔŽEM ODOSIELAŤ ÚDAJE O SPÁNKU DO INÝCH APLIKÁCIÍ? 

o Nie, údaje o spánku nie je možné odosielať do iných aplikácií. 
 

o MÔŽEM IMPORTOVAŤ ÚDAJE O SPÁNKU Z INÝCH APLIKÁCIÍ? 
o Nie, z iných aplikácií nemôžete prijímať žiadne údaje o spánku. 

 

PRISPÔSOBENIE ZARIADENIA 
 

● AKO MÔŽEM ZMENIŤ FUNKCIE TLAČIDIEL HODINIEK? 
○ Ťuknite na časť Prispôsobenie a následne ťuknite na kruh vedľa tlačidla, 

ktoré chcete upraviť. Vyberte požadovanú funkciu zo zoznamu a následne 
ťuknutím na začiarknutie v pravom hornom rohu priraďte funkciu svojmu 
zariadeniu. Funkciu môžete tiež presunúť na požadované tlačidlo.  

 
● AKO MÔŽEM ZMENIŤ INFORMÁCIE ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI? 

○ Ťuknite na časť Prispôsobenie a následne ťuknite na kruh na ciferníku, 
ktorý chcete upraviť. Vyberte požadovanú funkciu na priradenie zo 
zoznamu a následne ťuknutím na začiarknutie v pravom hornom rohu 
priraďte funkciu svojmu zariadeniu. 

 
● AKO AKTUALIZUJEM ÚDAJE NA DISPLEJI, KEĎ SA ZDÁ, ŽE SÚ 

NEAKTUÁLNE? 
○ Ak chcete získať najnovšie údaje pre prispôsobené ciferníky, rýchlym 

pohybom zápästia smerom od tela vykonáte obnovenie.  
 

● AKO SI MÔŽEM PRISPÔSOBIŤ POZADIE NA DISPLEJI? 
○ Ťuknite na časť Prispôsobenie a následne ťuknite na ceruzku v pravom 

dolnom rohu obrázka ciferníka. Vyberte si ciferník, ktorý sa vám páči, a 
následne ho priraďte ťuknutím na značku začiarknutia v pravom hornom 
rohu.  

 
● AKO NA HODINKÁCH NASTAVÍM FOTOGRAFIU AKO POZADIE?  

○ Ťuknite na časť Prispôsobenie a následne ťuknite na ceruzku v pravom 
dolnom rohu obrázka ciferníka. Ťuknite na položku PRIDAŤ 
FOTOGRAFIU, vyberte si z možností filtra a potom ju uložte do číselníka.  

 

OZNÁMENIA 
 

o ČO SÚ TO OZNÁMENIA? 
o Oznámenia sú časťou aplikácie, v ktorej môžete upraviť oznámenia, ktoré 

chcete dostávať na hodinky. 
 

o AKO PRISPÔSOBÍM MOJE OZNÁMENIA? 



o V aplikácii otvorte časť Upozornenia, v zozname ťuknite na typ 
oznámenia, ktoré chcete prispôsobiť, a potom vyberte svoje preferencie.  

 
o AKO ZOBRAZÍM NA HODINKÁCH OZNÁMENIE? 

o Keď dostanete oznámenie, môžete zobraziť náhľad stlačením 
prostredného tlačidla a kliknúť na upozornenie. Stlačením a podržaním 
stredného tlačidla sa vrátite na hlavný ciferník. 

 
o ČO AK DOSTANEM NARAZ NIEKOĽKO OZNÁMENÍ APLIKÁCIE. ZOBRAZIA 

SA VŠETKY NA MOJOM ZARIADENÍ? 
o Ak chcete zobraziť viacero oznámení, v časti Prispôsobenie nastavte 

Minulé oznámenia na jedno z tlačidiel na hodinkách. Stlačením tohto 
tlačidla otvoríte svoj informačný kanál a následne pomocou spodných a 
horných tlačidiel môžete prechádzať oznámeniami.  

o Ak chcete vymazať vyrovnávaciu pamäť oznámení, prejdite do dolnej časti 
informačného kanála a potom stlačením stredného tlačidla vyberte 
možnosť Vymazať všetko.  

 
o AKO ODSTRÁNIM KONTAKT ALEBO APLIKÁCIU Z MOJICH OZNÁMENÍ?  

o Ak nechcete dostávať oznámenia od všetkých, vyberte v aplikácii možnosť 
Obľúbené. Odstránenie vykonáte stlačením znamienka mínus vedľa 
názvu.  

o Kedykoľvek môžete nastaviť aplikácie, ktorých oznámenia chcete 
dostávať. 
 

o ČO AK NA MOJOM ZARIADENÍ NEDOSTÁVAM OZNÁMENIA? 
o Mali by ste sa uistiť, že je batéria vášho zariadenia nabitá a že je 

zariadenie správne pripojené k aplikácii. Aby oznámenia správne 
fungovali, aplikácia musí byť spustená na pozadí. Ak problém pretrváva, 
môžete zrušiť spárovanie zariadenia s telefónom a znovu ho spárovať. Ak 
nosíte ďalšie zariadenie s inteligentnými hodinkami, ktoré prijíma 
oznámenia (napr. Apple Watch, Pebble atď.), oznámenie sa nemusí vždy 
odoslať na obe zariadenia. V niektorých prípadoch sa môže odoslať iba na 
jedno zariadenie. 

o Používatelia smartfónu iPhone: Prejdite na nastavenia telefónu a ťuknite 
na položku Oznámenia. Prejdite na položku Správy a následne na položku 
Možnosti. Po ťuknutí na položku Zobraziť náhľady vyberte buď možnosť 
Vždy, alebo Pri odomknutí. Ak vyberiete možnosť Nikdy, smartfón iPhone 
nebude odosielať správy na spárované zariadenie.  
 

o ČO KEĎ SA MOJE OZNÁMENIA NEODOSIELAJÚ NA ZARIADENIE? 
o Uistite sa, že aplikácia, z ktorej chcete prijímať oznámenia, má nastavenia 

nakonfigurované na zobrazovanie oznámení na zamknutej obrazovke 
telefónu. Tieto nastavenia určujú to, aké oznámenia sa budú odosielať do 
vášho zariadenia. 

 



NASTAVENIA ÚČTU A ZARIADENIA 
 

o AKO VSTÚPIM DO PONUKY NASTAVENÍ? 
o Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Tu nájdete všetky svoje 

osobné nastavenia, nastavenia aplikácií a zariadenia.  
o Ak chcete získať prístup k nastaveniam hodiniek, stlačte a podržte stredné 

tlačidlo na hlavnom displeji. Z nastavení hodiniek môžete zapnúť alebo 
vypnúť upozornenia oznámení, skontrolovať výdrž batérie a zazvoniť na 
telefón.  

 
o AKO SI MÔŽEM UPRAVIŤ PROFIL?  

o Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Ťuknutím na ikonu 
ceruzky v pravom hornom rohu upravte svoje osobné informácie. Môžete 
zmeniť nasledujúce položky: 

● Meno alebo priezvisko 
● Výška alebo hmotnosť 
● Pohlavie 

 
o AKO MÔŽEM ODSTRÁNIŤ SVOJ ÚČET? 

o Ak chcete svoj účet odstrániť, ťuknite na avatar profilu v pravom hornom 
rohu aplikácie. Prejdite na dolnú časť obrazovky a ťuknite na položku 
„Odstrániť účet“.  
 

o AKO MÔŽEM ZMENIŤ JAZYK APLIKÁCIE?   
o Jazyk aplikácie sa vyberie automaticky na základe jazyka, ktorý ste 

nastavili pre telefón. Ak jazyk vášho telefónu nie je jedným z jazykov, do 
ktorých je aplikácia preložená, predvoleným jazykom bude angličtina. 
 

 

OCHRANA SÚKROMIA 
 

o AKO SA POUŽÍVAJÚ MOJE OSOBNÉ ÚDAJE? 
o Prečítajte si pravidlá ochrany osobných údajov aplikácie, ktoré nájdete v 

profile. Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Prejdite nadol a 
následne ťuknite na položku Informácie v ponuke Nastavenia.  

 
o AKÁ ZÁRUKA SA VZŤAHUJE NA MOJE HODINKY HYBRID SMARTWATCH 

HR? 
o Vaše hodinky Hybrid Smartwatch HR majú 2-ročnú obmedzenú záruku. 

Prečítajte si záručnú brožúru, ktorá je súčasťou balenia alebo je k 
dispozícii online, v ktorej nájdete podrobnejšie informácie. 

o Dostupné možnosti služieb závisia od krajiny, v ktorej sa služba požaduje, 
a môžu byť obmedzené na pôvodnú krajinu predaja. Ďalšie informácie 
nájdete na stránke services.fossilgroup.com. 
 

o ČO KEĎ MÁM OTÁZKU, KTORÁ TU NIE JE ZODPOVEDANÁ? 



o Ťuknite na Profil v pravom dolnom rohu aplikácie. Prejdite nadol a 
následne ťuknutím na položku Pomocník z ponuky Nastavenia zobrazíte 
spôsoby, ktorými môžete kontaktovať náš tím starostlivosti o zákazníkov.  

 

 

 


