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Stručný návod k obsluze V.1.0 



 

Před použitím si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku, abyste mohli zařízení začít 
rychle a správně používat.  
 
1. Příprava před použitím 
 
1.1 Zkontrolujte, zda nechybí nějaké příslušenství. 
1.2 Vyberte 2G micro SIM kartu vyhovující vaší GSM síti, podle doporučení prodejce (před 
vkládáním micro SIM karty hodinky nejprve vypněte). Zakažte u SIM karty požadování PIN 
kódu. Zkontrolujte, zda je micro SIM karta aktivována, je na ní dostatek kreditu a 
funguje internet (před vložením do hodinek). 
1.3. Sejměte kryt SIM karty a pomocí pinzety opatrně vložte SIM kartu. Zkontrolujte, zda jste 
kartu vložili správně podle obrázku na štítku na displeji hodinek nebo na obrázcích níže. Poté kryt 
zavřete a zapněte zařízení. Pevně dotáhněte šroub. 
1.4 Nainstalujte aplikaci do telefonu. Pokud nevíte, jak ji stáhnout, požádejte o radu prodejce. 
1.5 Otevřete aplikaci Canyon Life -> „GSM Devices“ (Zařízení GSM) -> zaregistrujte svůj účet, nebo 
se přihlaste, pokud již účet máte 
 -> připravte zařízení -> zadejte nebo naskenujte registrační kód (uvedený na samolepce na 
hodinkách «Reg code») -> stiskněte volbu Add device (Přidat zařízení) a zobrazí se zpráva Device 
successfully connected (Zařízení úspěšně připojeno). 

Oskenováním tohoto QR kódu si můžete stáhnout a nainstalovat aplikaci Сanyon Life: 
 
2. Funkce produktu: 

l Systém určování polohy: Určování polohy pomocí Wi-Fi, LBS, GPS 
l Určování polohy, výpočet trasy a monitorování v reálném čase  
l Telefonní seznam 
l Interkom 
l Krokoměr 
l Budík 
l Funkce bezpečnostního monitorování oblasti 
l SOS nouzový alarm  
l Upozornění na nízkou úroveň nabití baterie 
l Vzdálené vypnutí 
l Vodotěsnost s certifikací IP67 

 
3. Úvodní informace o hodinkách 
 



 

                  
4. Funkce tlačítek: 
Tlačítko 1: Stisknutím a podržením tlačítka 1 po dobu 5 sekund hodinky zapnete, když jsou 
vypnuté. Pokud jsou hodinky zapnuté a krátce stisknete tlačítko 1, ozve se aktuální čas. Aplikace 
je navržena pro použití s SOS telefonním číslem, takže stisknutím a podržením tlačítka 1 zahájíte 
vytáčení SOS čísla. Krátkým stisknutím během SOS hovoru zavěsíte.  
Krátkým stisknutím tlačítka třikrát po sobě aktivujete funkci měření srdečního tepu. 
Krátce stiskněte tlačítko SOS poté, co je vložena karta a zařízení je zapnuto (pokud je síť 
připojena, rozsvítí se zelená kontrolka po dobu 1 sekundy; pokud síť není připojena, rozsvítí se na 
1 sekundu červená kontrolka). 
Tlačítko 2: Po krátkém stisknutí tlačítka 2 si budete moci poslechnout zvukovou nahrávku; pokud 
tlačítko 2 stisknete a podržíte, ozve se hlasová nahrávka – po uvolnění tlačítka se nahrávka odešle 
do aplikace. Krátkým stisknutím tlačítka 2 přijmete telefonní hovor. Krátkým stisknutím třikrát po 
sobě automaticky vytočíte číslo SOS. 
5. Kontrolky: 
1. V případě nízké úrovně nabití baterie (méně než 20 %) každých 5 sekund blikne červená LED; 
během nabíjení bude kontrolka blikat každou sekundu. 
2. V případě hlasové zprávy zelená LED pětkrát zabliká; během nabíjení zůstane po plném nabití 
svítit. 
Během měření srdečního tepu budou střídavě blikat červená a zelená kontrolka. Po provedení 
měření bude po dobu 3 sekund svítit zelená kontrolka, pokud měření proběhne úspěšně, nebo 
červená kontrolka, pokud se měření nezdaří. 
LED bude svítit červeně, pokud se poloha určuje pomocí GPS. 
LED bude svítit zeleně, pokud se poloha určuje pomocí Wi-Fi. 
6. Hlavní funkce   
6.1 SOS nouzový alarm  
Dlouze stiskněte tlačítko SOS po dobu 3 sekund. Hodinky budou ve stavu „výstrahy“. 
Vytáčení 3 čísel SOS ve smyčce dvakrát po sobě. Po přijetí hovoru bude vytáčení zastaveno. 

Tlačítko 1: 
Tlačítko pro 
zapnutí 
Tlačítko SOS 
Tlačítko pro 
zavěšení 

Kontrolka 

Tlačítko 2: 
Tlačítko 
konverzace 
Tlačítko 
přijetí hovoru 

Snímač 
srdečního 
tepu  

Rozhraní 
magnetického 
nabíjení 



 

Pokud není hovor přijat, pokračuje se ve vytáčení každého čísla dvakrát. 
Hodinky současně odešlou zprávu na hlavní telefonní číslo (ve výchozím nastavení „vypnuto“) a 
zároveň odešlou výstražnou zprávu do aplikace 
6.2 Hlasová konverzace 
Interkom mezi hodinkami a aplikací: Po krátkém stisknutí tlačítka 2 si budete moci poslechnout 
zvukovou nahrávku; pokud tlačítko 2 stisknete a podržíte, ozve se hlasová nahrávka – po uvolnění 
tlačítka se nahrávka odešle do aplikace. 
6.3 Zpětné volání 
V aplikaci můžete požádat, aby hodinky volaly zpět na jakékoli telefonní číslo. 
6.4 Hlasové monitorování 
Pokud chcete v aplikaci použít funkci hlasového monitorování, musíte nastavit telefonní číslo, na 
které můžete pomocí hodinek požádat o tiché zpětné volání – tento hovor se na hodinkách 
nezobrazí a nebude přenášet zvuk z příchozího hovoru do hodinek, bude se přenášet pouze 
odchozí zvuk jako při jednosměrném hovoru. 
6.5 Vypnutí 
Stisknutím tlačítka OFF (Vypnutí) můžete hodinky vypnout, pokud není vložena žádná SM karta, 
případně lze provést dálkové vypnutí z aplikace. 
6.6 Telefonní seznam (whitelist) 
V aplikaci je možné nastavit 10 telefonních čísel a hodinky budou přijímat příchozí hovory pouze 
z čísel v telefonním seznamu (whitelistu). 
6.7 Budík: Nastavit se dají tři budíky; režim budíku lze nastavit podle požadavků zákazníka. 
 
 
Odstraňování problémů 
Pokud se hodinky při prvním použití nemohou připojit k serveru a zařízení neukazuje 
žádnou síť, zkontrolujte následující: 
1. Zkontrolujte, zda jste správně vložili micro SIM kartu.  
2. Zkontrolujte, zda se nacházíte v oblasti s pokrytím sítě GSM   
3. Zkontrolujte, zda je micro SIM karta aktivována, je na ní dostatek kreditu a funguje 
internet (před vložením do hodinek). 
Ujistěte se, že jste zakázali požadování zadání PIN kódu. 
4. Ujistěte se, že je zadán registrační kód, případně můžete naskenovat QR kód 
zvolením ze samolepky na hodinkách «Reg code». 
5. Zkontrolujte, že je zařízení plně nabito. 
Mohou nastat dvě situace, proč se nemůžete zaregistrovat do aplikace. 
a. Je zadán chybný kód, pečlivě ho zadejte znovu. 
b. Hodinky již registroval jiný uživatel – požádejte ho, aby vám poskytl přístup 
prostřednictvím nabídky hodinek v aplikaci. 
 

Pokud výše uvedené kroky nepomohou, obraťte se na služby centra podpory na webu Canyon: 

http://canyon.eu/ask-your-question/ 

Rozšířenou příručku k funkcím si můžete stáhnout z odkazu: 

https://canyon.eu/files/manuals/quickquides/ smartwatches/functional-guide.pdf 



 

Varování! Nepoužívejte v horké vodě. Mohlo by dojít k vážnému poškození zařízení! 

Před ponořením hodinek do vody se ujistěte, že je plně dotažen šroub držící na místě kryt SIM 

karty. Pokud by šroub nebyl řádně dotažen, mohla by se do zařízení dostat voda a způsobit 

poškození. 

 

Prohlášení o záruce  

Záruční doba začíná ode dne nákupu zařízení u prodejce autorizovaného společností Canyon. 

Datum nákupu je uvedeno na účtence nebo na dodacím listu. Během záruční doby dle uvážení 

proběhne oprava, výměna nebo vrácení peněz za zboží. 

 

Výrobce: Asbisc Enterprises PLC, 43, Diamond Court, Kolonakiou Str, 4303, Limassol, Kypr, 

Agios Athanasios, http://canyon.eu/ 

 


