FESTINA CHRONO BIKE
CONNECTED
Festina představuje novou kolekci Chrono Bike Connected. Tato kolekce kombinuje inovace
a klasickou eleganci kolekce Chrono Bike.
Vychutnejte si výhody propojení smartphonu a těchto výjimečných hodinek. Stáhněte si
aplikaci pro váš smartphone, zapněte Bluetooth a určování polohy a pusťte se do prvního
nastavení vašich nových hodinkek Festina Chrono Bike Connected.

Nastavení hodinek Festina Chrono Bike Connected
Hodinky Festina Connected vyžadují pro svou funkčnost spojení se stejnojmennou aplikací ve vašem
telefonu. Po instalaci aplikace budou čas a další připojené funkce nakonﬁgurovány přímo z této aplikace.
Hodinky se k telefonu připojují prostřednictvím Bluetooth, proto začněte tím, že Bluetooth v telefonu povolíte.
Aplikace Festina Connected musí být v telefonu spuštěna také na pozadí. Aplikaci nuceně nevypínejte,
abyste předešli vzniku potíží s komunikací mezi vaším telefonem a hodinkami.

Stále v obraze
S hodinkami Festina Connected jste vybaveni moderní technologií ve stylu tradičních hodinářských výrobků.
Kromě toho, že máte vždy nastaven přesný čas, hodinky vám mohou ukázat také údaje o tom, jak hodně se
pohybujete, kolik je hodin v jiném časovém pásmu, nebo venkovní teplotu v lokalitě, kde se právě nacházíte a
mají mnoho dalších funkcí (viz. další obsah). O tom všem vás budou vaše hodinky informovat polohou ruček
a typem vibrací. Pojďme tedy na vlastní nastavení hodinek.

Postup nastavení hodinek
Nainstalujte na váš telefon aplikaci Festina Connected
ź Spusťte Bluetooth a určování polohy
ź Spusťte aplikaci Festina Connected a řiďte se pokyny aplikace, která vás krok za krokem provede
veškerým nastavením vašeho nového telefonu Festina Connected
ź Video-návod najdete na microsite Festina Connected: www.festina.cz/connected
ź

Tato příručka obsahuje podrobné informace o konﬁguraci hodinek v aplikací Festina Connected tak, jak je
uvidíte v aplikaci samotné v následujících kapitolách:

Funkce ovládané korunkou
ź Funkce ovládané tlačítky
ź Filtrovaná oznámení
ź

Aktivita
ź Tipy a triky
ź Kalibrace

ź

Ztracený telefon
ź Přechod na nový telefon
ź Výměna baterie
ź

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané korunkou:

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané korunkou:

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané korunkou:

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané korunkou:

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané tlačítky:

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané tlačítky:

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané tlačítky:

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané tlačítky:

Hodinky nabízí tyto funkce ovládané tlačítky:

Filtrovaná oznámení:
Hodinky Festina Connected vám umožňují vybrat, jaká upozornění 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 si nevybírejte
příliš mnoho voleb.
V aplikaci můžete přiřadit vašim kontaktům, aplikacím a funkcím tři různé úrovně síly vibrací a díky
nim pak můžete lépe sledovat, co se děje. Doporučuje se používat typ 3 pro upozornění, která jsou
nejdůležitější, protože vibruje nejdéle a je tudíž nejsnadnější jej zaregistrovat.

Filtrovaná oznámení:
Nastavte si, od kterých z vašich nainstalovaných aplikací byste měli dostávat upozornění prostřednictvím
vibrací. Do seznamu aplikaci si přidejte DŮLEŽITÉ APLIKACE si přidejte pomocí tlačítka + ty aplikace, od
kterých chcete dostávat notiﬁkace. Chcete-li některou aplikaci odstranit, stiskněte ikonu a poté ODEBRAT
DŮLEŽITOU APLIKACI.
Aplikace je možné také dočasně deaktivovat přetažením do zásobníku ve spodní části aplikace.

Aktuálně jsou podporovány tyto aplikace:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Facebook
Gmail
Inbox
Instagram
Skype
SnapChat
WhatsApp
Linkedin

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Facebook Messenger
Slack
Ebay
Twitt er
Google Allo
Hangouts
Wechat
Telegram

ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Outlook
Easypark
ParkMe
Blocket
Tradera
Forza Football
Line

Aktivita:
Důležitou součástí zdravého životního stylu je i pravidelný pohyb. Funkce AKTIVITA v hodinkách Festina
Connected vám motivaci značně usnadní. Nastavte si svůj denní limit (počet kroků) a pokud budete váš pohyb
příliš zanedbávat, obdržíte od hodinek připomenutí.
Spolu s okamžitým zobrazením stavu na zápěstí můžete své údaje také sdílet prostřednictvím oblíbených
aplikací APPLE HEALTH nebo GOOGLE FIT.

Tipy a triky:

Tipy a triky:

Kalibrace:
Při prvotním nastavení budete vyzváni ke kalibraci během základního
nastavování, toto můžete bez starostí přeskočit, pokud jsou ručky na všech
číselnících ve správné poloze. Hodinky během jejich používání kalibrujte vždy,
máte-li dojem, že ručky nejsou ve správné poloze (nesměřují na pozici 12).

Ztracené hodinky:
Pokud své hodinky ztratíte, můžete si zde zobrazit poslední známou lokaci v
menu NASTAVENÍ pomocí funkce ZTRACENÉ HODINKY, která zobrazí jejich
poslední známou lokaci.

Přechod na jiný telefon:
Pokud chcete vyměnit svůj telefon za jiný, nebo potřebujete znovu provést jeho
připojení k hodinkám Festina Connected, otevřete aplikaci Festina Connected a
přejděte do NASTAVENÍ:
vyberte položku vašich hodinek a v následujícím výběru zvolte
ZAPOMENOUT HODINKY
ź v telefonu přejděte do nastavení Bluetooth a pokud je stále připojeno
původní zařízení, odeberte Festina Connected jako připojené zařízení
ź v novém telefonu nainstalujte aplikaci Festina Connected a pro připojení
postupujte podle pokynů v aplikaci
ź

Pokud již nemáte původní telefon, budete muset hodinky nejprve resetovat,
než je bude možné připojit jej k novému telefonu takto:
reset hodinek proveďte stisknutím horního a dolního tlačítka, dokud se malá
i velká ručka nezačnou otáčet. Nyní jsou hodinky v módu připojení
ź nainstalujte aplikaci Festina Connected a postupujte podle pokynů v
aplikaci pro připojení k novému telefonu

ź

Výměna baterie:
Oznámení o stavu slabé baterie v hodinkách Festina Connected je uživateli
indikováno ve dvou úrovních. Pokud úroveň nabití baterie klesne pod 20 %,
hodinky zavibrují a na displeji telefonu se zobrazí zpráva (80 % vybito). Pokud
není baterie vyměněna, informují hodinky uživatele znovu těsně před totálním
vybitím (100 % vybito) a hodinky přejdou do stavu, kdy funguje jen zobrazování
času a další funkce již nelze dále používat. V tomto režimu vydrží hodinky
fungovat přibližně 2 týdny.
Výměnu baterie u hodinek Festina Connected doporučujeme vždy svěřit
autorizovanému servisu. Hodinky používají baterii CR3032 a při její výměně je
třeba pro zachování vodotěsnosti provést i tlakovou zkoušku.
Po výměně baterie připojte hodinky stisknutím některého z tlačítek k aplikace
ve vašem telefonu a proveďte kalibraci ruček. Údaje o vaší předchozí aktivitě,
uložené v aplikaci, budou zachovány a hodinky po výměně baterie nemusíte
znovu párovat s telefonem.
Upozornění:
V případě že by baterie v hodinkách byla vybita delší dobu, může se stát, že bude
hodinky třeba spárovat s telefonem znovu, dle postupu na začátku tohoto návodu.
RESET hodinek použijte i v případě, že hodinky nelze napoprvé připojit k telefonu.
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