
 

 

Chytré hodinky Actera 

Popis: 

 

 

1 Bluetooth 

2 Den v týdnu 

3 Slabá baterie 

4 Počet kroků 

5 Spálené kalorie 

6 Ušlá vzdálenost 

7 Stopky 

8 Budík 

9 Notifikace (SMS, Skype,…) 

10 Vzdálenost 

11 Příchozí hovor 

12 Spálené kalorie 

13 Fotografie 

14 Ikonka kroků 

15 Datum 

16 Hodiny 

17 AM/PM při 12h 

zobrazení 

18 Budík zapnutý/vypnutý 

19 Minuty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zapnutí/vypnutí hodinek 

 

1. Při zobrazení času stiskněte najednou tlačítka S1 a S3 po dobu 3 vteřin 

2. Zobrazí se informace o vypínání (OFF) 

3. Automaticky se hodinky vypnout a displej nebude zobrazovat žádní informace 

4. Pro opětovné zapnutí hodinek stiskněte najednou tlačítka S1 a S3 po dobu 3 vteřin – zobrazí 

se informace o zapínání (ON) 

5. Hodinky se zapínají 

6. Hodinky otestují displej a zapnou bluetooth 

7. Hodinky jsou spuštěné ikonka bluetooth problikává 

 

 

 

 

Zapnutí/vypnutí Bluetooth 

 

1. Při zobrazení času stiskněte tlačítko S4 po dobu 3 vteřin (uslyšíte zvukové znamení) Bluetoot 

se vypne 

2. Při zobrazení času stiskněte tlačítko S4 po dobu 3 vteřin (uslyšíte zvukové znamení) Bluetoot 

se zapne 



 

 

Podsvícení 

 

1. Při jakékoliv funkci lze spustit podsvícení pomocí krátkého stisknutí tlačítka S4 

2. Délka podsvícení je 2 vteřiny 

 

Zobrazení jednotlivých funkcí 

 

 

1. Zobrazení času 

2. Zobrazení aktuálního data 

3. Zobrazení ušlých kroků 

4. Zobrazení spálených kalorií 

5. Zobrazení ušlé vzdálenosti 

6. Zobrazení aktuálního nastavení budíku 

7. Zobrazení funkce stopek 

Pro přechod mezi jednotlivými funkcemi stiskněte tlačítko S3 

 

 



 

 

Nastavení času 

 

 

1. Při zobrazení času stiskněte tlačítko S2 po dobu 3 vteřin (uslyšíte zvukové znamení) 

2. Nastavení hodin (problikávající čísla) – stisknutím tlačítka S1 nastavte hodiny 

3. Pro nastavení minut stiskněte tlačítko S2 – stisknutím tlačítka S1 nastavte minuty 

4. Pro nastavení vteřin stiskněte tlačítko S2 – stisknutím tlačítka S1 nastavte vteřiny 

5. Pro nastavení 12 nebo 24 hodinového zobrazení stiskněte tlačítko S2 – stisknutím tlačítka S1 

nastavte vybrané zobrazení 

6. Pro vrácení na nastavení hodin stiskněte tlačítko S2 – pro uložení času a návratu na základní 

obrazovku stiskněte tlačítko S3 

Kdykoliv v průběhu nastavování času se můžete vrátit na zobrazení času pomocí stisku tlačítka S3 

Pokud během 10 vteřin neproběhne změna v nastavení (kroky 2 – 5) hodinky se vrátí na zobrazení 

času 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nastavení data 

 

1. Při zobrazení času stiskněte tlačítko S3 po dobu 3 vteřin (pokud nestisknete žádné tlačítko, 

po 10 vteřinách se vrátíte na úvodní zobrazení) 

2. Při zobrazení data stiskněte a podržte tlačítko S2 po dobu 3 vteřin 

3. Zobrazí se nastavení roku – pomocí tlačítka S1 nastavte aktuální rok 

4. Stiskněte tlačítko S2 pro nastavení měsíce - pomocí tlačítka S1 nastavte aktuální měsíc 

5. Stiskněte tlačítko S2 pro nastavení dne - pomocí tlačítka S1 nastavte aktuální den 

6. Stiskněte tlačítko S3 pro návrat na zobrazení data 

 

Nastavení budíku 

 

 

 

1. Při zobrazení času stiskněte 5x tlačítko S3 pro zobrazení budíku  

2. Pokud při zobrazení aktuálního nastavení budíku nestisknete žádné tlačítko, po 10 vteřinách 

se vrátíte na úvodní zobrazení  

3. Stiskněte tlačítko S2 a podržte jej po dobu 3 vteřin 

4. Vstoupíte do nastavení budíku – první možností je budík zapnou/vypnout pomocí tlačítka S1 



 

 

5. Pro volbu hodiny kdy se má budík spustit stiskněte tlačítko S2 – následně hodinu navolíte 

tlačítkem S1 

6. Pro volbu minut kdy se má budík spustit stiskněte tlačítko S2 – následně minuty navolíte 

tlačítkem S1  

Stiskem tlačítka S3 se budík uloží 

 

Stopky 

 

1. Při zobrazení času stiskněte 6x tlačítko S3 pro zobrazení stopek 

2. Pokud při zobrazení aktuálního stavu stopek nestisknete žádné tlačítko, po 10 vteřinách se 

vrátíte na úvodní zobrazení  

3. Stopky spustíte tlačítkem S1 – stopky začínají měřit milisekundy 

4. Mezičas změříte stiskem tlačítka S2, následně jej stiskem tlačítka S2 vynulujete a pokračujete 

v měření prvního času 

5. Stopovaný čas pak stopnete tlačítkem S1 

6. Pro vynulování stopek stiskněte tlačítko S2 

Maximální stopovaný čas je 23hodin 59 minut a 59,99 sekund 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kontrola kroků, spálených kalorií a vzdálenosti 

 

 

1. Při zobrazení času stiskněte 2x tlačítko S3 pro zobrazení ujitých kroků 

2. Při zobrazení ujitých kroků stiskněte tlačítko S3 pro zobrazení spálených kalorií 

3. Při zobrazení spálených kalorií stiskněte tlačítko S3 pro zobrazení ušlé vzdálenosti 

4. Při zobrazení ušlé vzdálenosti se zpět na zobrazení času vrátíte buď stisknutím 3x tlačítka S3 

nebo po 10 vteřinách kdy se zobrazí čas automaticky 

Defaultní měření je po dobu 24 hodin a aktivuje se při ujití 10 a více krocích (pro zamezení chybného 

měření) 

 

 

 

Aplikace pro telefon 

Aplikaci lze použít, pokud telefon má operační systém: 

- Android 4.3 nebo vyšší a zároveň bluetooth verzi 4.0 nebo vyšší 

- Apple telefon 4S IPHONE nebo novější 

Stáhněte aplikaci pomocí QR kódu níže, podle operačního systému telefonu: 

 



 

 

 

Pro stáhnutí aplikace můžete využít vyhledávání v:  

- GooglePlay nebo App store pomocí názvu aplikace: Sports+ 

Android – při stahování aplikace mějte zapnuté bluetooth (aplikace na to upozorní) pro spárování 

hodinek s telefonem – zařízení se jmenuje XWatch 

iOS - při stahování aplikace mějte zapnuté bluetooth (aplikace na to upozorní) pro spárování hodinek 

s telefonem - zařízení se jmenuje XWatch 

 

Po naistalování povolte aplikaci spuštění na pozadí, a pokud to telefon vyžaduje povolte aplikaci jako 

důvěryhodnou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Představení aplikace Sports+ 

 

 

1. Po prvním přihlášení do aplikace si vyplňte své údaje jako je Jméno, Narozeniny, Výšku, Váhu 

2. Nastavte si Vás cíl pro denní počet kroků, nastavte si i v jakých jednotkách si přejeto mít 

zobrazenou ušlou vzdálenost 

3. Zobrazení základní obrazovky 

 

Spárování hodinek s telefonem 

 

1. V zobrazení základní obrazovky najeďte na menu (A) 



 

 

2. Z boku vyjede menu, kde zvolte druhou položku Device management 

3. V dolní části obrazovky stiskněte tlačítko Searching to bind new device – začne vyhledávání 

hodinek (pokud nemáte zapnuté bluetooth na hodinkách zapněte jej) 

4. Zobrazí se Vám dostupná zařízení – hodinky mají označení jako XWatch – zvolte toto zařízení, 

následně proběhne spárování hodinek s telefonem 

5. V případě že vlastníte telefon s iOS budete muset potvrdit párování 

 

Po synchronizaci a telefonu s hodinkami 

 

Na základní obrazovce máte základní přehled: 

1. Počet kroků 

2. Ušlá vzdálenost v Km 

3. Spálené kalorie 

4. Historie Vašich výsledků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nastavení budíku 

 

 

1. V zobrazení základní obrazovky najeďte na menu – zvolte nabídku Caution 

2. Na obrazovce Reminder zvolte první volbu Alarm reminder – lze nastavit až 3 různé 

upozornění 

3. Po kliknutí na jeden z přednastavených budíků jej můžete upravovat podle potřeby – čas, dny 

– volbu potvrďte a následně budík zapněte pomocí tlačítka 

 

Nastavení notifikací 

 



 

 

V zobrazení základní obrazovky najeďte na menu – zvolte nabídku Caution 

1. Pokud povolíte, upozornění na příchozí hovor ikonka na hodinkách (A) bude problikávat a 

hodinky začnou pípat jako upozornění na hovor (po dobu 2 vteřin) 

2. Pokud povolíte, upozornění na příchozí zprávy (SMS, Skype, Twitter, aj.) ikonka na hodinkách 

(B)  bude problikávat a hodinky začnou pípat jako upozornění na příchozí zprávu (po dobu 2 

vteřin) 

3. V nastavení notifikací si vyberte, u kterých aplikací chcete využít upozornění 

 

Dálková spoušť fotoaparátu 

 

Tlačítko hodinek S1 slouží jako spoušť fotoaparátu – ideální při focení s přáteli, pomocí selfie tyče 

1. Po stisknutí tlačítka S1 na hodinkách problikne a pípnutí signalizuje pořízení fotografie 

2. Fotografii lze pořídit pouze skrze aplikaci – na úvodní obrazovce je tlačítko pro spuštění 

fotoaparátu (B) 

 

 

 



 

 

Sdílejte Vaše úspěchy s přáteli 

 

 

1. Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko A pro zdílení 

2. Vyberte aplikaci/službu pomocí které budete záznamy zdílet 

3. Odešlete Vašim přátelům 

 

iOS 

 



 

 

Pokud vlastníte telefon s iOS a chcete zrušit párování s hodinkami je to velmi jednoduché: 

1. Odstraňte spojení mezi telefonem s hodinkami kliknutím na ikonu (A) 

2. Následně klikněte na Forget Device 

 

Parametry hodinek: 

1 Pracovní napětí 3.0V 

2 Bluetooth dosah 8-10m (na otevřeném prostranství) 

3 Frekvence na které zařízení funguje 2402 – 2480 MHz 

4 Typ baterie CR2450 (600mAh) 

5 Odběr energie při vypnutí ≤15.4 uA 

6 Konstantní odběr při používání (bluetooth zapnuté) ≤ 60uA 

7 Odběr při pípnutí ≤ 7mA 

8 Odběr při podsvícení ≤ 17.1 mA 

9 Průměrný odběr při použití stopek ≤ 0.55 mA 

10 Průměrný odběr při použití bluetooth ≤ 0.25 mA 

 

Životnost baterie: 

Použití Příklad využití 
Životnost 
baterie 

Velmi náročné 
využití hodinek 

24 hodinové měření kroků, nepřetržité propojení přes bluetooth 
(minimálně 12h), 18 vteřinové pípání budíků 1x, využití podsvícení 2x 

(6 vteřin), příjem notifikací a hovorů 40x za den 
≥ 3 měsíce 

Střední využití 
hodinek 

24 hodinové měření kroků, nepřetržité propojení přes bluetooth 
(minimálně 2h), 18 vteřinové pípání budíků 1x, využití podsvícení 2x 

(6 vteřin), příjem notifikací a hovorů 10x za den 
≥ 6 měsíců 

Šetření baterie 
hodinek 

24 hodinové měření kroků, synchronizace po 2 týdnech, 18 vteřinové 
pípání budíků 1x, využití podsvícení 1x (3 vteřiny), vypnutí všech 

notifikací a upozornění na příchozí hovory 

≥ 12 
měsíců 

 


