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Nastavení hodinek Lotus Connected
Hodinky Lotus Connected vyžadují pro plnou funkčnost 
následující nastavení. Čas a další připojené funkce 
jsou nakonfi gurovány z aplikace, kterou nainstalujete 
do svého smartphonu. Viz dokument „Začínáme 
s hodinkami Lotus Connected“.

Hodinky se připojují prostřednictvím Bluetooth a pro 
plnou funkčnost je třeba funkci Bluetooth v telefonu 
povolit. Aplikace Lotus Connected musí být spuštěna 
také na pozadí telefonu.
Aplikace byste neměli vynuceně vypínat, protože by 
to mohl způsobit jen potí že. Operační systém vašeho 
smartphonu je navržen tak, aby aplikace mohla běžet 
na pozadí.

Tato příručka obsahuje základní informace o konfi guraci 
různých částí hodinek pomocí funkcí, vyžadovaných 
aplikací Lotus Connected:
• Přehled aplikací
• Vzhled číselníku
• Tříděná oznámení
• Posuny
• Aktivita
• Nastavení
• Aktualizace
• Reset hodinek
• Přechod na nový telefon

Přehled aplikací
Aplikace Lotus Connected vám umožní kdykoli 
přizpůsobit své hodinky jednoduchým přetažením 
a umístěním pomocí rozhraní. Hodinky a mnoho jejich 
funkcí jsou navrženy a vyvinuty týmem společností Lotus 
Connected v Malmö, Švédsko.
Hlavní panel na přístrojové desce obsahuje 4 položky, 
sloužící pro konfiguraci hodin a pátou pro správu 
nastavení aplikace a zobrazení informací o hodinkách 
i aplikaci.

Vzhled číselníku
S hodinami Lotus Connected jste vybaveni moderní 
technologií ve stylu tradičních hodinářských výrobků. 
Kromě toho, že vždy máte nastaven správný čas, hodinky 
vám mohou ukázat také údaje o tom, jak se pohybujete, 
kolik je hodin v jiném časovém pásmu nebo třeba i to, 
kolik času zbývá do okamžiku, kdy vajíčka už budou 
uvařená.



Zobrazení na hodinkách nabízí tyto funkce:

Druhý čas
Zobrazí aktuální čas v jiném časovém pásmu. 
Pokud často cestujete, je zde možnost nastavení 

DOMÁCÍ ČASOVÉ ZÓNY. Pokud je aktivován druhý čas, 
automaticky dojde ke změně na domácí časové pásmo.

Nastavte, co chcete vidět na číselníku 
Nastavte, pro který telefon budou hodinky vibrovat při 
upozornění
Klepnutí m na hodinky získáte tipy & triky o různých 
funkcích
Vyberte funkce tlačítek po stisknutí 
Sledujte své kroky a nastavte si denní cíl
Nastavení pro informace o aplikacích / hodinkách

Datum
 Ručičky ukazují aktuální den v měsíci. Obě ručičky 
ukazují na minutu, souhlasící s datem, kdy sti 
sknete tlačítko na korunce. Pro vybrané modely 
hodinek řady APEX je také k dispozici sub-číselník 
(registr).

 Časovač
 Nastavte si časovač, abyste měli jistotu, že 
vám neunikne nic důležitého. Nastavte časovač 
pomocí tlačítka na korunce a tlačnými knoflíky. 
Tato funkce není k dispozici pro sub-číselník 
(registr).

Denní stovka
Ručičky ukazují, kolik procent z vašeho 
každodenního počtu kroků jste dosáhli.

 Den v týdnu
 U vybraných modelů hodinek řady APEX může 
některý ze sub-číselníků (registrů) zobrazit režim 
pondělí - neděle.

Stopky
Hodinky Lotus Connected můžete používat 
i jako stopky. Spusťte je, zastavte a zobrazte si 

celkový čas za všechny okruhy / nebo čas jednotlivých 
kol pomoci sti sknutí odpovídajících tlačítek. Tato funkce 
není k dispozici pro sub-číselník (registr).

V pravém horním rohu se po zobrazení symbolu „?“ 
otevírá základní nastavovací průvodce.

Číselník
Korunka 
Sub-číselník
Denní stovka 
Datum 
Druhý čas
Časovač 
Stopky

 
Korunka odkazuje k prostřednímu tlačítku a při jejím 
stisknutí ručičky zobrazí nastavenou funkci. Sub-číselník 
(registr) je výrazně menší než číselník hodinek. Funkce 
korunky nebo sub-číselníku (registru) lze přetáhnout 
a přiřadit k hodinám v horní části aplikace.

Číselník
Přetáhněte a umístěte symbol, který chcete přiřadit 
na číselník hodinek. Po stisku korunky bude funkce 
zobrazena.



 
Můžete funkce přiřadit také k sub-číselníku (registru). 
Potom budou vždy viditelné.

 
Po klepnutí lze také funkce přizpůsobit a zjistit z nich 
detailní údaje.

Tříděná oznámení
Hodinky Lotus Connected vám umožňují vybrat, kdo 
nebo co vás smí vyrušit. Umožněte osobám, aplikacím 
a funkcím, aby vás oslovily prostřednictvím jemných 
vibrací na zápěstí . Typ vibrace a směr hodinových 
ručiček (1, 2, 3) vám sdělují, jaký druh oznámení právě 
přijímáte. Není tedy zapotřebí zrakem sledovat telefon. 
Zbytečné rozptýlení je nežádoucí, takže se nevybírejte 
příliš mnoho voleb.

V aplikaci můžete přiřadit lidem, aplikacím a funkcím tři 
různé typy vibrací. 1, 2 nebo 3 vibrace na hodinkách vám 
umožňují sledovat, co se děje. Doporučuje se používat 
vzor 3 pro to, co je nejdůležitější, protože vibruje nejdéle 
a je tudíž nejsnadnější ho zaregistrovat.
    

Filtrovaná oznámení jsou nakonfigurována stejným 
způsobem jako číselník hodinek. 
Spodní část aplikace obsahuje dostupné funkce, jež 
mohou být přetaženy a umístěny na upřednostňovaný 
typ vibrací v horní části. Klepnutím na ikonu získáte další 
podrobnosti.

 



Dostupné jsou tyto funkce:
Lidé
 Budete upozorněni, že vybraná osoba vás snaží 
oslovit. Pro odstranění kontaktu ze seznamu 
osob jednou sti skněte jednou symbol kontakt 
a zvolte REMOVE (odebrat).

   K dočasné deakti vaci vibrací pro tento kontakt 
postačí jednoduše přetáhnout ikonu zpět 
do kolonky PEOPLE (lidé) v dolní části aplikace.

Všechny hovory
Oznámí, když vám kdokoli volá.

Všechny texty
Oznámí příchozí zprávu do aplikace MESSAGE / 
SMS (Zpráva / SMS).

Kalendář
Upozorní, kdy máte domluvenou schůzku.

Pohybujte se
 Vibrace hodinek a upozornění na telefonu vám 
oznámí, když je čas vstát a trochu se rozhýbat.

  Přidat osoby Novák, Jan

Tichý budík
 Nastavte si tento budík a hodinky začnou 
vibrovat ve zvolenou dobu. Je možné nastavit 
i opakování budíku pro určité dny.

Dosažen počet kroků
Oznámí vám, že jste splnili naplánovaný počet 
každodenních kroků. Nastavuje se v režimu 

ACTIVITY.

IFTTT
 Po připojení ke službě IFTTT (IF This Than That) 
mohou hodinky vibrovat, když nakonfi gurovaný 
applet odešle oznámení.

   Více informací naleznete na adrese: https://ifttt.
com/kronaby

• Důležité aplikace
Nastavte, které z vašich nainstalovaných aplikací by 
vás měly upozorňovat prostřednictvím vibrací. Seznam 
FEATURED APPS (doporučené aplikace) obsahuje ty 
aplikace, které jsou u hodinek Lotus Connected plně 
podporovány. V seznamu YOUR APPS (vaše aplikace) 
se zobrazí seznam všech nainstalovaných aplikací, 
zajišťujících co nejlepší využití přístroje. Chcete-li 
některou aplikaci odstranit, sti skněte ikonu a poté 
REMOVE (odebrání). Aplikace je možné také dočasně 
deakti vovat přetažením do zásobníku ve spodní části 
aplikace.

V současné době jsou podporovány tyto aplikace.
• Facebook
• Gmail
• Inbox
• Instagram
• Skype
• SnapChat
• WhatsApp
• Linkedin
• Facebook Messenger
• Slack
• Ebay
• Twitt er
• Google Allo
• Hangouts
• Wechat
• Telegram
• Outlook
• Easypark
• ParkMe
• Blocket
• Tradera
• Forza Football
• Line

Chcete-li spravovat podrobné nastavení pro upozornění 
u vybrané aplikace, přejděte do okna NOTIFICATIONS 
(upozornění) pro nastavení systému telefonu.



Tlačítka
Zbavte se každodenního zdržování pomocí chytrých 
pomocníků na zápěstí . Tlačítka mohou být přiřazena 
i ke spuštění činností mimo vaše hodinky. Můžete s jejich 
pomocí zahájit přehrávání hudby, fotografova na dálku, 
uložit pozici místa, kde se právě nacházíte, najít založený 
telefon a další. Ať už si vyberete cokoli, budete mít vše 
pod kontrolou.

Tlačítka jsou konfigurována stejným způsobem jako 
číselník hodinek. Spodní část aplikace
obsahuje dostupné funkce. Ty mohou být přetaženy 
a umístěny na požadované tlačítko
(horní nebo dolní) v horní části aplikace. Klepnutí m 
na ikonu získáte další podrobnosti.

 
  
Přetáhnete a umístěte funkci na tlačítko    Použijte funkci 
stisknutí m označeného tlačítka

Pomocí tlačítek jsou spustitelné tyto funkce:

• Najdi telefon
Stiskněte tlačítko a telefon začne vydávat zvuk.

• Ovládání hudby
Přehrávání hudby v telefonu lze ovládat. Dostupné 
jsou po sti sknutí tlačítka funkce PŘEHRÁVÁNÍ, 
POZASTAVENÍ, PŘESKOČENÍ SKLADBY a další. Po sti 
sknutí ikony MUSIC (hudba) v aplikaci získáte podrobné 
pokyny.

• Fotoaparát
Fotografovat můžete i na dálku. Přečtěte si v aplikaci 
podrobněji, jak funguje a co všechno nabízí.

• Zapamatovat toto místo
Sti skněte tlačítko pro uložení aktuální polohy. Uložená 
místa budou následně v aplikaci uvedena.
Sti sknutí m ikony otevřete seznam.

• Doveď mě domů
Pošlete signál vašemu bezpečnostnímu kontaktu, ten 
může následně vidět na mapě vaši současnou pozici. 
Dlouhým sti sknutím můžete vyslat nouzový signál. 
Aplikace vyžaduje, aby váš bezpečnostní kontakt byl 
pozván a měl na svém telefonu také nainstalovánu tuto 
aplikaci Lotus Connected.

Najít telefon 
Ovládání hudby 
Fotoaparát
Zapamatovat 
Doveď mě domů 
IFTTT
toto místo 



Aktivity
Důležitým aspektem toho, jak si udržet pevné zdraví, je 
i pravidelný pohyb. Vestavěné funkce v hodinkách Lotus 
Connected vám motivaci značně usnadní. Nastavte 
požadovaný počet kroků za den a pokud budete zdravý 
pohyb příliš zanedbávat, obdržíte připomenutí. Spolu 
s okamžitým zobrazením stavu na zápěstí můžete své 
údaje také sdílet prostřednictvím oblíbených aplikací
APPLE HEALTH nebo GOOGLE FIT.

V aplikaci pro zdravý pohyb si můžete nastavit jako 
cíl počet kroků, kterého chcete dosáhnout každý den. 
Na číselníku potom můžete sledovat svůj pokrok na sub-
číselníku hodinek nebo ho zobrazit sti skem tlačítka. 
Hodinky budou sčítat vaše kroky i v případě, že právě 
nejste připojeni k telefonu a po opětovném připojení 
bude počet provedených kroků synchronizován s údaji 
v telefonu.

Pokud chcete, můžete hodinky Lotus Connected také 
připojit k aplikaci GOOGLE FIT nebo APPLE HEALTH 
a získat synchronizaci kroků s těmito službami. Tímto 
způsobem zjistí te přesně, kolik kroků jste provedli 
za daný čas.

U tříděných upozornění máte možnost přidat 
připomenutí , abyste se začali trochu víc pohybovat, 
pokud, pokud chcete dosáhnout nastaveného cíle. 
Můžete také zapnout funkci, která vám oznámí, že 
požadovaného počtu kroků již bylo dosaženo.

Nastavení
V nastavení aplikace Lotus Connected můžete:
-  Kalibrovat hodinky. Pokud je čas na hodinkách 

stále nesprávný, možná budete zapotřebí provést 
kalibraci ručiček. Otevřete aplikaci Lotus Connected 
a následně klepněte na položku SETTINGS (nastavení) 
a potom CALIBRATE WATCH (kalibrovat hodinky) 
pro provedení kalibrace hodinek Lotus Connected. 
Otáčejte kolečkem tak, aby ručičky byly na 12.

-  Poslední známé místo. Pokud své hodinky ztratí 
te, mapa vám ukáže místo, kde jste byli naposledy 
připojeni k vašemu telefonu. Klepněte na SETTINGS 
(nastavení) a potom na LAST KNOWN LOCATION 
(poslední známé místo) pro otevření mapy. Lokace je 
určena přibližně, ale přece jen upřesní místo, kde byly 
hodinky naposled připojeny k telefonu.

-  Zapomenout na hodinky. Pokud chcete zrušit párování 
a odpojit hodinky od telefonu. Tato funkce poslouží 
v případě, že chcete zrušit párování mezi hodinkami 
a telefonem. Zvolte FORGET WATCH (zapomenout 
na hodinky) a přejděte do SETTINGS (nastavení). 
Následně vyberte Bluetooth připojení na vašem 
telefonu a odeberte Lotus Connected jako spárované 
zařízení, pokud je ještě stále připojeno.

-  Silnější vibrace. Pokud máte problém s tí m, abyste 
dostatečně výrazně cíti li vibrace přístroje, nabízí se 
možnost zvýšení jejich intenzity. Povšimněte si, že to 
však zkrátí životnost baterie v řádu měsíců.

Provádějte aktualizace
Každá aplikace i hodinky občas potřebují aktualizaci soft 
waru. Aktualizace aplikací se provádí prostřednictvím 
obchodů s aplikacemi a pokud je k dispozici nová verze, 
upozornění na ni se zobrazí jako přijaté oznámení. 
Aktualizace hodinek jsou označována jako upozornění 
a v aplikaci se objeví na panelu nabídky. Klepnutí m 
na položku SETTINGS (nastavení) a sti sknutí m tlačítka 
UPDATE NOW (aktualizovat nyní) spustí te novou 
aktualizaci pro hodinky.

Informace o obsahu aktualizace se zároveň zobrazí. 
Následujte pokyny a nechte hodinky během aktualizace 
v blízkosti telefonu.

Abyste drželi krok s novými funkcemi, ti py, triky 
a posledními novinkami, zaregistrujte se na KRONABY 
NEWSLETTER (zpravodaj Lotus Connected), navšti vte 
nás na Facebooku, Instagramu, Twitt eru a blogu htt 
ps://www.kronaby.com/. Pokud potřebujete kontakt 
s podporou, můžete se na ni obrátit prostřednictvím 
e-mailu, obsahujícího důležité informace z aplikace.
Sti skněte nejprve SETTINGS (nastavení) a potom 
CONTACT SUPPORT (kontaktovat podporu).



Nastavení hodinek
KALIBRACE
Hodinky kalibrujte v případě, pokud máte dojem, že 
jejich ručičky nejsou ve správné poloze.

KALIBROVAT HODINKY
ZTRACENÉ HODINKY
Pokud své hodinky ztratíte, můžete si zde zobrazit 
poslední známou lokaci LAST KNOWN LOCATION

ZAPOMENUTÉ HODINKY
Zrušení párování a resetování hodinek. Proveďte 
v případě, že budete chtít hodinky používat s jiným 
telefonem.

NASTAVENÍ
Následujte nás
Ikony FACEBOOK, INSTAGRAM

Pomoc
TIPY A TRIKY
ČASTO KLADENÉ DOTAZY
JAK NA VIDEO
KONTAKTUJTE PODPORU
NASTAVENÍ
Nastavení hodinek

AKTUALIZACE HODINEK
Aktualizace pro vaše hodinky je k dispozici.
Zahrnuje:
- Nová funkce: Stopky
-  Přidána funkce ovládání hudby, časovač a důležité 

aplikace.
-  Funkce NAJÍT TELEFON je vždy přístupná po stlačení 

korunky po dobu tří sekund.

AKTUALIZOVAT HODINKY KALIBRACE
Kalibrujte hodinky, pokud máte dojem, že jejich ručičky 
jsou v nesprávné poloze.
KALIBRACE HODINEK

Resetování hodinek
Někdy dojde k tomu, že je třeba provést resetování 
hodinek, například poté, co jste ztratili svůj telefon a není 
možné použít nastavení aplikace FORGET WATCH 
(zapomenout na hodinky). Resetování vrátí hodinky zpět 
do stavu, v jakém jste je obdrželi.

Jak provést reset hodinek:
Stiskněte a podržte horní i spodní tlačítko, dokud 
hodinky nezačnou vibrovat - poté se totiž hodinky nastaví 
do režimu párování.

Přechod na jiný telefon
Když vyměníte svůj telefon, potřebujete znovu provést 
jeho připojení k hodinkám Lotus Connected.

Pokud stále máte i původní starý telefon, otevřete 
aplikaci Lotus Connected a přejděte do SETTINGS 
(nastavení).
1.  Zvolte FORGET WATCH (zapomenout na hodinky) 

a hodinky se následně odpojí od telefonu a aplikace.
2.  V telefonu přejděte do nastavení Bluetooth a pokud 

je stále připojeno původní zařízení, odeberte Lotus 
Connected jako připojené zařízení.

3.  V novém telefonu nainstalujte aplikaci Lotus 
Connected a pro připojení postupujte podle pokynů 
v aplikaci.

Pokud už nemáte původní starý telefon, budete muset 
hodinky nejprve resetovat, než je bude možné připojit jej 
k novému telefonu.
1.  Resetujte hodinky stisknutí m horního a dolního 

tlačítka, až ručičky začnou rotovat. Nyní jsou hodinky 
v módu připojení.

2.  Nainstalujte aplikaci Lotus Connected a postupujte 
podle pokynů v aplikaci pro připojení k novému 
telefonu.


