
UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ÚVOD
Senzor srdečního tepu. Krokoměr. Analýza spánku. Až 60 dní na 
jedno nabití. Sportovní režimy. Odolnost IP68. Odolné kovové 
pouzdro. To a mnoho dalšího vám přináší hodinky Xmartian ONE.

Děkujeme vám za jejich zakoupení. 

Uživatelský manuál vás provede základním nastavením. 
Symbol v textu odkazuje na dostupné video na webu 
xmartian.com

ONLINE PODPORA

OBSAH BALENÍ
Hodinky Xmartian ONE
Nabíjecí dock
USB kabel

Jsme tu pro vás. Kdykoliv. Rozumíme našim produktům a umíme 
poradit. Navštivte xmartian.com nebo se ozvěte na 
info@xmartian.com
Nápad na zlepšení? Vaše zkušenosti s hodinkami? I to od vás 
rádi uslyšíme.

NABÍJENÍ
Před prvním použitím doporučujeme baterii hodinek plně nabít. 
Stav nabíjení se automaticky zobrazí na displeji hodinek po 
připojení micro USB kabelu.
Doba nabíjení: dle zbývající kapacity baterie 2-3 hodiny.

Postup pro zapojení hodinek do nabíjecího docku
1 Současně zmáčkněte oba postranní kolíčky docku.

Vložte hodinky do docku. Nabíjecí kontakty hodinek
a docku se musí dotýkat.

Připojte dodaný micro USB kabel do vyznačeného konektoru v 
docku, druhou část kabelu zapojte do počítače nebo jiného 
napájecího konektoru USB. 

Pro vyndání hodinek stačí odpojit USB kabel a zmáčknout oba 
postranní kolíčky současně.

TELEFON & APLIKACE
Pro stažení a instalaci aplikace využijte níže uvedený QR kód 

nebo vyhledejte „SmartWristband3“ v Google Play nebo v App 
Store. 
Rychlý tip: na QR kód stačí namířzit fotoaparát mobilního telefonu a potvrdit 
otevření webové stránky.

Po úspěsné instalaci aplikace budete aplikací vyzváni k udělení 
přístupu pro Bluetooth rozhraní, zasílání notifikací a polohy GPS. 
Pro správné fungování hodinek a možnosti využívat všechny 
dostupné funkce je nezbytné tato povolení poskytnout.
Aplikace nabízí možnost vytvoření uživatelského profilu, do 
kterého se vám budou zaznamenávat všechny dosažené hodnoty. 
Registrace není povinná a hodinky budou plně fungovat i bez 
provedené registrace.

Dalším krokem je vyhledání a spárování hodinek.
Hodinky zapnete podržením bočního tlačítka. Během vyhledává-
ní mějte hodinky poblíž telefonu.
1 Vyhledávání zahájíte stiskem tlačítka „Start search“

Nalezené hodinky (SmartWristband) se zobrazí v přehledu 
dostupných zařízení.

Jejich výběrem a stiskem tlačítka „Next“ pokračujte.
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Posledním krokem je doplnění informací o vašem věku, hmot-
nosti a pohlaví, které jsou potřebné pro správné fungování 
aplikace.



NASTAVENÍ APLIKACE

Home - úvodní obrazovka
Na úvodní obrazovce jsou zobrazeny výsledky a statistiky pro 
jednotlivé druhy aktivit.

Exercise - aktivita
V této záložce si můžete začít zaznamenávat aktivitu s 

podporou GPS záznamu.
Současně je zde soupis zaznamenaných aktivit za posledních 
7 dní. U každé zaznamenané aktivity je k dispozici její detail.
Device - doplňující možnosti nastavení

V této záložce máte možnost vlastního nastavení.
Záleží pouze na vás, co má pro vás prioritu. Od notifikací (vibrace 
hodinek) přes budík, upomínky pohybu, vyhledávání hodinek 
pomocí mobilního telefonu a dalších doplňkových funkcí.
Personal - osobní profil uživatele

Tato záložka je klíčová. Vyplnění správných a aktuálních 
údajů zajistí správné výpočty hodnot.
Naleznete zde i možnost nastavení denních cílů, propojení
s Apple Health nebo Google Fit, nápovědu a feedback pro 
vývojáře.

OVLÁDÁNÍ HODINEK
Ve střední části dolního okraje hodinek se nachází dotyková část, 
pomocí které můžete přepínat mezi jednotlivými obrazovkami 
hodinek.
Boční tlačítko slouží k návratu na výchozí obrazovku.
Výchozí obrazovky

Změnu pořadí obrazovek provedete přes aplikaci 
SmartWristband3 v sekci Device - More settings.
Na začátku sportovní aktivity (běh, plavání, jízda na kole...) 
přidržte prst na dané obrazovce v dotykové části hodinek 2-3 
vteřiny, pro spuštění měření.

Výsledky aktivity jsou k dispozici v přehledu aplikace. 
Stiskem bočního tlačítka z hlavní obrazovky se dostanete do sek-
ce nastavení, ve kterém lze zapnout stopky, upravit jas a provést 
vypnutí nebo reset hodinek.

PÉČE & ÚDRŽBA
Pro přesné měření hodnot je nutné udržovat hodinky v 

čistotě. V místě, kde přichází do styku s kůží, je po sportu otřete 
vlhkým hadříkem a poté osušte. Zbavíte je tak zbytků potu a 
nečistot. Řemínky jsou odjímatelné a je možné je omývat dle 
potřeby mýdlovou vodou.

UPOZORNĚNÍ
Při měření tepové frekvence ponechejte zápěstí v klidu.
Hodinky mají úroveň vodotěsnosti IP68. Je možné je nosit do 
sprchy, bazénu nebo při plavání u pobřeží. Nelze je však používat
v sauně ani při potápění.
Funkce dotykového tlačítka není pod vodou dostupná. Po 
kontaktu hodinek s vodou, před dalším používáním setřete 
přebytečnou vodu suchou měkkou utěrkou.

Pokud se na pokožce v místě dotyku s hodinkami objeví zarud-
nutí nebo otok, okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte 
lékařskou pomoc.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Hodinky se nedaří spárovat
1 Ověřte, zda je připojení Bluetooth zapnuto a zda telefon 
podporuje Bluetooth 4.0.

Ověřte, zda hodinky nejsou spárovány s jiným telefonem.
Vypněte a zapněte Bluetooth připojení v mobilním telefonu. 

Hodinky nezobrazují notifikace
1 Ověřte, zda jsou požadované notifikace zapnuté v aplikaci 
SmartWristband3 (Device - More settings - Message notification)

Ověřte v nastavení mobilního telefonu, zda aplikace 
SmartWristband3 má povolené získávání notifikací/upozornění.

Ověřte, zda je aplikace SmartWristband3 na pozadí zapnutá. 
Některé telefony se systémem Android mohou aplikaci 
ukončovat. V tomto případě je nezbytné nastavit vyjímku pro 
aplikaci - obvykle v sekci řízení spotřeby mobilního telefonu.
Senzor tepové frekvence nezobrazuje hodnoty
1 Zkontrolujte umístění hodinek. Správné místo je cca 2 cm za 
zápěstím, řemínek hodinek musí být dostatečně utažený.

Snímač tepu musí být čistý a suchý.
Hodinky se nedaří nabít
1 Ověřte, zda jsou hodinky správně vloženy v nabíjecím docku
a nabíjecí konektory hodinek i docku jsou čisté a suché.

Ověřte správné připojení USB kabelu.
Nezobrazuje se historie aktivity
1 Proveďte synchronizaci hodinek s aplikací SmartWristband3 
Záznam aktivity s GPS nefunguje
1 Ověřte, zda aplikace SmartWristband3 má povolen stálý 
přístup k GPS poloze v nastavení mobilního telefonu.

Zkontrolujte sílu GPS signálu v aplikaci SmartWristband3

Nenašli jste zde váš problém? Nepodařilo se vám problém vyře-
šit? Napište nám na support@xmartian.com, rádi vám poradíme.

TECHNICKÉ DETAILY
Název: Xmartian ONE
Kompatibilní se systémem: Android 4.4, iOS 9 a vyšší
Kapacita baterie: 180 mAh, výdrž až 60 dní
Typ baterie: Lithium-polymerová baterie
Vstupní napětí: DC 5.0 V
Vstupní proud: 500 mA Max.
Stupeň krytí: IP68
Provozní teplota: 0-45°C
Bezdrátové připojení: Bluetooth 4.0
Certifikace a bezpečnostní schválení:
Země původu: Čína

ZÁRUKA
Na hodinky Xmartian ONE je poskytována plná 24letá záruka. Pro 
její uplatnění se obraťte na vašeho prodejce.

Razítko prodejce


