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Minimální požadavky 

Přístup k internetu 

Přístup k internetu je nutný pro: 

• Stáhnutí Withings Health Mate aplikace, 

• Nastavení Withings Steel HR / Steel HR Sport, 

• Aktualizaci firmwaru. 

Více informací na stránce Specifikace na straně 59 

Smartphone nebo jiné zařízení 

Zařízení s iOS nebo Android (s Bluetooth a Wi-Fi nebo 3G / 4G sítí) je nutné pro: 

Nastavení Withings Steel HR / Steel HR Sport, 

Získání dat z Withings Steel HR / Steel HR Sport, 

Interakci s Withings Steel HR / Steel HR Sport, 

Interakci s lidmi. 

Více informací na stránce Specifikace na straně 59 

OS verze 

K instalaci a spuštění Withings Health Mate aplikace je nutný iOS10 (nebo vyšší) nebo Android 6 
(nebo vyšší)  

Bluetooth je nutný pro instalaci Withings Steel HR / Steel HR Sport 

Withings Withings Health Mate aplikace 

Aby byly dostupné všechny nejnovější funkce musíte mít vždy aktualizovanou aplikaci na nejnovější 
verzi 
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Popis 

Přehled 

Withings Steel HR 

Hodinky Withings Steel HR dělají vše, a přitom vypadají skvěle a stylově. Nejenže dokáže sledovat 
vaši aktivitu a váš spánek, ale také jsou voděodolné až do 5ATM, což vám umožní sledovat aktivitu 
během plavání. Nicméně to, co hodinky odlišuje, je to, že dokážou během tréninku sledovat váš 
srdeční rytmus nebo dokonce nepřetržitě, pokud se tak rozhodnete. Hodinky také umožňují nastavit 
budík založený na vibracích, takže vás probudí bez toho, aby probudily celou domácnost.  

Vaši aktivitu můžete sledovat na ukazateli aktivity který ukazuje aktivitu od 0 % do 100 % po dosáhnutí 
denního cíle. Původně nastavený denní cíl je 10 000 kroků. Váš cíl můžete kdykoliv změnit 
ve Withings Health Mate aplikaci. Jakmile aktivita přesáhne denní limit, ukazatel aktivity se vrátí zpět 
na 0 % a začne se znovu navyšovat až k 100 %.  

OLED displej vám také umožní sledovat informace přímo z hodinek: srdeční rytmus, spálené kalorie, 
vzdálenost a čas budíku. Jakékoliv další informace jsou dostupné ve Withings Health Mate aplikaci, 
společně s historií nasbíraných dat z vašich Withings produktů.  

Withings Steel HR Sport  

S porovnáním s Withings Steel HR, hodinky Withings Steel HR Sport nabízí vlastní víceúčelové 
sledování více než 30 různých aktivit. Před cvičením si můžete vybrat vaši aktivitu. Během cvičení, 
hodinky sledují a zobrazí srdeční rytmus a délku cvičení na displeji.  

Tyto hodinky jsou také první v Steel HR řadě, které obsahují GPS připojení. Pokud jsou hodinky 
spárované s vašim smartphonem, můžete sledovat vaši rychlost, vzdálenost, nadmořskou výšku a 
mapu vašeho cvičení pro venkovní aktivity jako jsou chůze, běh nebo cyklistika.  

Withings Steel HR Sport exkluzivně nabízí hodnocení úrovně kondice založené na maximální 
spotřebě kyslíku (VO2 max), což je klíčový ukazatel kondice. Když běháte, Withings Steel HR Sport 
vypočítá odhad VO2 max na základě rychlosti, srdeční frekvence a hmotnosti, aby vám poskytl úroveň 
vaši kondici.  

Pro větší pohodlí a větrání během tréninku jsou hodinky Withings Steel HR Sport dodávány s 
perforovaným silikonovým náramkem. 
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Součást balení 

 

(1) Withings Steel HR (2) Nabíjecí kabel 

 

Popis produktu 

 

(1) Řemínek (2) Displej (3) Ukazatel aktivity 

 (4) Senzor srdeční činnosti  
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Popis displeje hodinek 

OLED displej Withings Steel HR / Steel HR Sport hodinek vám umožňuje zobrazení několik obrazovek 
s dalšími informacemi. Jsou dostupné následující informace:  

• Date and time (datum a čas) – Zobrazí datum a čas. Toto zobrazení nelze vypnout. 

• Heart rate (srdeční činnost) – Zobrazí nejnovější měření srdeční činnosti. 

• Steps (kroky) – Zobrazí aktuální počet kroků za den. 

• Distance (vzdálenost) – Zobrazí aktuální uraženou vzdálenost. 

• Active calories (spálené kalorie) – Zobrazí počet spálených kalorií za den. 

• Notifications (notifikace) – Zobrazí ON pokud jsou notifikace zapnuty, OFF pokud jsou vypnuty 

• Battery level (úroveň baterie) – Zobrazí úroveň nabití baterie 

• Alarm (budík) – Zobrazí čas dalšího budíku 

• Workout (cvičení) – pouze pro HR Sport;  zobrazí až 6 cvičení s rychlím přístupem 
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Nastavení hodinek 

Instalace Withings Health Mate aplikace  

Pokud nemáte aplikaci Withings Health Mate nainstalovanou na vašem zařízení, následujte 
následující kroky: 

1. Na vašem zařízení navštivte stránku healthapp.nokia.com 

2. Stiskněte Download na App Store nebo Play Store. 

3. Stiskněte Get. 

Spustí se instalace. 

Nastavení hodinek 

Jsem nový v Health Mate 

Pokud nemáte Health Mate účet, musíte si účet vytvořit pro použití Withings Steel HR / Steel HR 
Sport.  

Pokud máte účet, můžete pokračovat v kapitole „Již vlastním Health Mate účet“ na straně 18.  

Pro nastavení Withings Steel HR / Steel HR Sport proveďte následující kroky: 

1. Spusťte Withings Health Mate aplikaci. 

2. Stiskněte Get started. 
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3. Stiskněte Start installing my device. 

 

4. Vyberte Watches. 
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5. Vyberte Steel HR nebo Steel HR Sport. 

 

6. Vyberte Install.  

  

7. Stiskněte tlačítko na boku vašich Withings Steel HR / Steel HR Sport hodinek a stiskněte 
NEXT.  
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8. Stiskněte Pair.  

 

9. Vložte kód zobrazený na vašich hodinkách a stiskněte Pair.  

 

10. Stiskněte Next.  

11. Vložte vaší emailovou adresu, heslo a poté potvrďte vaše heslo. Stiskněte Next.  

12. Vložte vaše jméno, přímení a datum narození. Stiskněte Next.  

13. Vyberte pohlaví a zadejte výšku a hmotnost. Stiskněte Create.  
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14. Stiskněte Next.  

 

15. Budete vyzváni k nastavení minutové ručičky na 0. Stiskněte Next.  

 

16. Budete vyzvání k nastavení hodinové ručičky na 0. Stiskněte Next.  
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17. Nastavte ručičku aktivity na 0. Stiskněte Next.  

 

 Poznámka: Ručička aktivity se pohybuje pouze v jednom směru.  

18. Stiskněte Done.  

 

19. Stiskněte Next pro shlédnutí tutoriálu (pouze pro Steel HR).  

Důležité: Pokud vlastníte Withings Steel HR, pokračujte na krok 29. „Stiskněte Enable 
notifications pokud chcete dostávat notifikaci na vašich hodinkách (pouze pro Steel HR)“ na 
straně 16. 

Pokud vlastníte hodinky Withings Steel HR Sport, pokračujte následujícími kroky.  
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20. Stiskněte 2x Next k nastavení cílů vašich aktivit (pouze pro Steel HR Sport). 

 

21. Stiskem a posunutím nastavíte denní cíl pro počet kroků (pouze pro Steel HR Sport). 

 

22. Stiskněte OK (pouze pro Steel HR Sport). 

23. Stiskněte Next (pouze pro Steel HR Sport). 
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24. Stiskněte Next pro spuštění tutoriálu o cvičení s GPS asistencí (pouze pro Steel HR Sport).  

 

25. Stiskněte Next pro povolení notifikací na vašich hodinkách (pouze pro Steel HR Sport).  

 

26. Stiskněte Enable (pouze pro Steel HR Sport). 
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27. Vyberte aplikace, od kterých chcete dostávat notifikace a stiskněte Next (pouze pro Steel HR 
Sport).  

 

Pro více informací o notifikacích se přesuňte na kapitolu „Povolení notifikací“ na straně 30.  

28. Stiskněte Let’s begin (pouze pro Steel HR Sport)  

Váš Withings Steel HR Sport je nyní aktivní.  

 

29. Stiskněte Enable notifications pokud chcete dostávat notifikace na vaše hodinky (pouze pro 
Steel HR) 
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30. Stiskněte Applications a vyberte aplikace třetích stran od kterých chcete dostávat notifikace, 
stiskněte Next (pouze pro Steel HR). 

 

Pro více informací o notifikacích se přesuňte na kapitolu „Povolení notifikací“ na straně 30.  

31. Stiskněte Close (pouze pro Steel HR). 

32. Nastavte denní cíl pro počet kroků (pouze pro Steel HR).  

Rozmezí je od 3 000 do 15 000 kroků denně.  

 

33. Stiskněte OK (pouze pro Steel HR) 

Vaše Withings Steel HR jsou nyní nastaveny.  
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Již vlastním Health Mate účet 

Pokud vlastníte Health Mate účet, můžete začít instalací. Následujte následující kroky: 

1. Spusťte Withings Health Mate aplikaci. 

2. Vyberte Devices.  

3. Stiskněte +.  

 

4. Stiskněte Watches.  
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5. Vyberte Steel HR nebo Steel HR Sport.  

 

6. Vyberte Install.  

  

7. Stiskněte tlačítko na boku vašich Withings Steel HR / Steel HR Sport a stiskněte Next.  
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8. Stiskněte Pair.  

 

9. Napište kód z vašich hodinek a stiskněte Pair.  

 

10. Stiskněte Next.  
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11. Budete vyzváni k nastavení minutové ručičky na 0. Stiskněte Next.  

 

12. Budete vyzvání k nastavení hodinové ručičky na 0. Stiskněte Next.  
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13. Nastavte ručičku aktivity na 0. Stiskněte Next.  

 

 Poznámka: Ručička aktivity se pohybuje pouze v jednom směru.  

 

14. Vyberte uživatele, který používá Withings Steel HR / Steel HR Sport. 

15. Vyberte Done.  

 

16. Vyberte Next pro shlédnutí tutoriálu (pouze pro Steel HR).  

Důležité: Pokud vlastníte Withings Steel HR, pokračujte na krok 29. „Stiskněte Enable 
notifications pokud chcete dostávat notifikaci na vašich hodinkách (pouze pro Steel HR)“ na 
straně 25. 

 Pokud vlastníte Withings Steel HR Sport, pokračujte kroky níže.  
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17. Stiskněte 2x Next k nastavení cílů vašich aktivit (pouze pro Steel HR Sport). 

 

18. Stiskem a posunutím nastavíte denní cíl pro počet kroků (pouze pro Steel HR Sport). 

 

19. Stiskněte Next (pouze pro Steel HR Sport). 

20. Stiskněte Next pro spuštění tutoriálu o cvičení s GPS asistencí (pouze pro Steel HR Sport).  
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21. Stiskněte Next pro povolení notifikací na vašich hodinkách (pouze pro Steel HR Sport).  

 

22. Stiskněte Enable (pouze pro Steel HR Sport). 

 

23. Vyberte aplikace, od kterých chcete dostávat notifikace a stiskněte Next (pouze pro Steel HR 
Sport).  

 

Pro více informací o notifikacích se přesuňte na kapitolu „Povolení notifikací“ na straně 30.  
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24. Stiskněte Let’s begin (pouze pro Steel HR Sport)  

Váš Withings Steel HR Sport je nyní aktivní.  

 

25. Stiskněte Enable notifications pokud chcete dostávat notifikace na vaše hodinky (pouze pro 
Steel HR) 

26. Stiskněte Applications a vyberte aplikace třetích stran od kterých chcete dostávat notifikace, 
stiskněte Next (pouze pro Steel HR). 

 

Pro více informací o notifikacích se přesuňte na kapitolu „Povolení notifikací“ na straně 30.  

27. Stiskněte Close (pouze pro Steel HR). 

28. Nastavte denní cíl pro počet kroků (pouze pro Steel HR).  
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Rozmezí je od 3 000 do 15 000 kroků denně.  

 

29. Stiskněte OK (pouze pro Steel HR) 

Vaše Withings Steel HR jsou nyní nastaveny.  



27 

 

Nastavení času 

Hodinky Withings Steel HR / Steel HR Sport jsou nastaveny pomocí vašeho telefonu, což umožňuje 
automatické nastavení času dle časové zóny. Pokud změníte časovou zónu, stačí otevřít Withings 
Health Mate aplikaci a znovu synchronizovat vaše hodinky. 

Synchronizací se tak mění čas na zimní / letní čas.  

Nošení hodinek  

Hodinky Withings Steel HR / Steel HR Sport by měly bát nošeny asi 1 cm nad zápěstím. Tímto 
zajistíte co nejpřesnější měření srdeční činnosti. Řemínek by měl být utáhnutý, ale pouze tak, aby bylo 
nošení pohodlné.  
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Upravení nastavení hodinek 

Změna pořadí zobrazených informací 

Na svých Withings Steel HR / Steel HR Sport hodinkách můžete změnit pořadí zobrazených informací, 
nebo je odstranit. Pro změnu následujte následující kroky:  

1. Spusťte Withings Health Mate aplikaci. 

2. Vyberte Devices.  

3. Vyberte Steel HR.  

4. Vyberte More settings.  

 

5. Vyberte Screens customization.  

 

6. Vyberte informace, které chcete zobrazit:  
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• Pokud chcete schovat informace, vyberte modrý kruh na levé straně. 

• Pokud chcete zobrazit informace, vyberte prázdný kruh na levé straně.  

 

7. Stiskněte ikonu na pravé straně, a potáhněte nahoru nebo dolů pro změnu pořadí informace.  

 

8. Stiskněte tlačítko pro návrat pro potvrzení.  

POZNÁMKA: Pro zobrazení notifikací třetích stran musíte mít povolené notifikace na vašich Withings 
Steel HR / Steel HR Sport hodinkách. Pro více informací se přesuňte na kapitolu „Povolení notifikací“ 
na straně 30. 
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Povolení notifikací 

Pokud chcete dostávat notifikace na vaše Withings Steel HR / Steel HR Sport hodinky o příchozích 
hovorech, zprávách, emailu nebo upomínkách, musíte povolit notifikace. Pro změnu notifikace 
následujte kroky:  

1. Spusťte Withings Health Mate aplikaci.  

2. Vyberte Devices.  

3. Vyberte Steel HR. 

4. Vyberte Notifications.  

 

5. Stiskněte Enable notifications a vyberte notifikace které chcete dostávat.  

 

6. Vyberte Applications a vyberte programy třetí strany, od kterých chcete dostávat notifikace.  

7. Stiskněte tlačítko pro návrat pro potvrzení.  
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Ujistěte se, že aplikace Withings Health Mate běží v pozadí na vašem telefonu a jsou povoleny 
notifikace ve vašem telefonu.  

Poznámka pro iOS uživatele:  

• Pro zobrazení notifikací od programů třetí strany musíte mít spuštěnou aplikaci Withings 
Health Mate v pozadí.  

• Ujistěte se, že máte povolené notifikace, Allow Notifications ad Show in History musí být 
povolené.  

 

• Zkontrolujte seznam aplikací třetí strany ve Withings Health Mate aplikaci a aktivujte aplikace 
od kterých chcete dostávat notifikace.  

Deaktivace notifikace 

Notifikace můžete deaktivovat přímo na hodinkách Withings Steel HR / Steel HR Sport. Stiskem 
tlačítka posouvejte nabídku, dokud se nezobrazí Notifications.  

Poté stiskněte tlačítko po dobu asi 1 sekundy, dokud se na displeji nezobrazí OFF.  

Pokud vypnete notifikace na vašich Withings Steel HR / Steel HR Sport hodinkách, nebudete na 
hodinky dostávat žádná upozornění, nicméně všechny upozornění aplikací třetích stran budou aktivní 
v Withings Health Mate aplikaci. Pokud chcete vypnout notifikace vstupte do Devices > Steel HR / 
Steel HR Sport > Notifications a vypněte Enabling Notifications a Applications.  
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Sledování aktivity 

Přehled 

S hodinkami Withings Steel HR / Steel HR Sport můžete sledovat vaší, aktivitu: počet kroků, sledování 
vašeho běhu nebo plaván. Kdykoliv se rozhodnete pro chůzi, běh nebo plavání, vaše hodinky začnou 
automaticky sledovat vaši činnost.  

   

(1) Visuální reprezentace počtu 
kroků: každý sloupec 
reprezentuje 30 min 

(3) Procenta splněného denního 
cíle 

(5) Průměrný počet spálených 
kalorií za den (aktivně spálené 
kalorie a celkový počet) 

(2) Počet kroků během dne (4) Přibližná vzdálenost uražená 
za den 

(6) Graf srdeční činnosti 

  (7) Detaily denní aktivity 

   

Integrovaný akcelerometr umožňuje vaším Withings Steel HR / Steel HR Sport hodinkám automaticky 
počítat počet kroků a rozpoznat běh od chůze. Běh, vzdálenost a kalorie jsou vypočítány podle 
algoritmu založeném na počtu kroků a osobních údajích (věk, výška a hmotnost).  

Sledování průběhu 

Pro zkontrolování průběhu počtu kroků se podívejte na ukazatel aktivity. Dle polohy ukazatele zjistíte 
procentuální průběh dosaženého denního cíle. Jakmile dosáhnete 100 %, hodinky začnou vibrovat a 
odpočet začne znovu od 0 %.  

Pro více informací (přesný počet kroků, vzdálenost, spálené kalorie), stiskněte tlačítko na pravé 
straně. Každým stisknutím se zobrazí postupně informace. 

Pro ještě více detailů se přihlaste do Withings Health Mate aplikace. Aplikace nabízí grafy, které vám 
umožní jednoduše sledovat průběh od prvního použití.  



33 

 

Změna cílů 

Pro změnu cílů následujte následující kroky:  

1. Spusťte Withings Health Mate aplikaci. 

2. Otevřete Dashboard. 

3. Klikněte na Steps.  

4. Stiskněte na tři tečky na displeji.  

5. Klikněte na Step goal.  

 

Denní cíl pro počet kroků můžete změnit také vybrání widgetu pro kroky na vašem profilu a stiskem tří 
teček na horní části displeje. Můžete si také navštívit Profile > Goals > Daily steps.  

6. Stiskem a posunutím nahoru / dolů upravíte počet kroků za den.  

 

7. Stiskněte OK.  
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8. Synchronizujte hodinky spuštěním Withings Health Mate aplikace a obnovením profilu pomocí 
potažení Timeline profilu od shora dolů (gesto pro aktualizaci).  

Sledování plavání 

Vaše hodinky automaticky sledují vaší aktivitu plavání. Hodinky jsou schopné detekovat plavání 
bez jakékoliv další akce.  

Jakmile doplavete, Withings Health Mate aplikace automaticky oznámí délku plavání a počet 
spálených kalorií.  
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Sledování spánku 

Přehled 

Hodinky sledují spánek bez jakéhokoliv nastavení. Stačí mít hodinky nasazeny během spánku. 

Pokud nechcete sledovat spánek, stačí si hodinky odepnout.  

Přehled dat 

Přehled si můžete zobrazit ve Withings Health Mate aplikaci.  

 

 

 

(1) Přehled noci: 

• Čas strávený vzhůru 
(šedá) 

• Čas lehkého spánku 
(světle modrá) 

• Čas hlubokého spánku 
(tmavě modrá) 

(2) Čas strávený ležením 

(3) Celkový čas spánku 

(4) Procenta cíle spánku 

(5) Čas strávený usínáním 

(6) Počet probuzení 

(7) Graf srdeční činnosti  

 

Withings Health Mate aplikace ukládá historii, pro snadné sledování evoluce průběhu spánku. 
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Nastavení budíku 

Spuštění budíku 

Pro spuštění a nastavení budíku, proveďte následující kroky:  

1. Spusťte Withings Health Mate aplikaci 

2. Vstupte do Devices.  

3. Vyberte Alarm.  

 

4. Přiložte hodinky k vašemu telefonu. 

5. Stiskněte Alarm pro zapnutí.  
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6. Stiskněte a posuňte čas pro nastavení času.  

 

7. Můžete si vybrat chytré probuzení (smart wake – up) během nastavení.  

Vaše hodinky poté najdou nejlepší moment pro probuzení, pro co nejlepší probuzení.  

8. Stiskněte OK.  

9. Stiskněte Repeat on pokud chcete spustit opakovaný budík.  

 

10. Tlačítkem pro návrat uložíte nastavení.  
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Zrušení budíku 

1. Spusťte Withings Health Mate aplikaci, vstupte do Devices.  

2. Vyberte Alarm.  

 

3. Přiložte hodinky k vašemu telefonu. 

4. Stiskněte Alarm posuvník pro vypnutí.  

 

5. Tlačítkem pro návrat uložíte nastavení.  

Budík je vypnutý 

Zastavení budíku 

Budík můžete zastavit stisknutím tlačítka na zařízení Withings Steel HR / Steel HR Sport. Zastaví se 
hned, namísto osmí vibrací, a automatického vypnutí poté. 
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Sledování srdeční činnosti 

Přehled 

Hodinky mohou sledovat vaší srdeční činnost. Dle původního nastavení hodinky registrují srdeční 
činnost každých 10 minut, což vám umožní sledování srdeční činnosti v průběhu dne.  

Můžete také nastavit konstantní měření srdeční činnosti, což je vhodné během cvičení. V tomto 
režimu je vaše srdeční činnost měřena každou vteřinu a spouští časovač, který měří dobu cvičení.  

Nošení hodinek  

Hodinky Withings Steel HR / Steel HR Sport by měly bát nošeny asi 1 cm nad zápěstím. Tímto 
zajistíte co nejpřesnější měření srdeční činnosti. Řemínek by měl být utáhnutý, ale pouze tak, aby bylo 
nošení pohodlné.  

 

Zobrazení dat srdeční činnosti 

Svou srdeční činnost můžete sledovat přímo z vašich hodinek. Stačí pouze zmáčknout tlačítko a 
vybrat obrazovku pro zobrazení srdeční činnosti.  

Poznámka: Zobrazení srdeční činnosti spustí nové měření.  

Pokud chcete vidět celou historii měření, můžete se podívat ve Withings Health Mate aplikaci.  

Pokud nosíte hodinky každý den, vaší průměrnou tepovou frekvenci zjistíte v záložce Timeline. 
Zobrazí se průměrná tepová frekvence v různých fázích dne.  
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Průběžné měření srdeční činnosti 

Můžete spustit průběžné měření srdeční činnosti během cvičení.  

Pro spuštění následujte kroky: 

1. Stiskněte tlačítko na hodinkách po dobu asi 1 vteřiny, dokud se nespustí vibrace. 

2. Opakovaným stiskem tlačítka vyberte aktivitu. 

3. Stiskněte a podržte tlačítko pro spuštění vybrané aktivity. 

4. Pokud chcete ukončit cvičení podržte tlačítko, dokud se nevypne vibrace.  

 

Poznámka: Obrazovka zobrazující průběžnou tepovou frekvenci se zobrazí pouze pokud je spuštěn 
režim pro průběžné měření.  



41 

 

Fitness úroveň (pouze pro Steel HR Sport) 

Co je fitness úroveň? 

Fitness úroveň se počítá podle několika faktorů. Mezi ty nejdůležitější patří srdeční činnost, věk, 
pohlaví a hmotnost, které jsou kombinovány s GPS sledování hodinek během běhu. Fitness úroveň 
porovnává srdeční činnost a tempo během běhu.  

Čím je vyšší hodnota, tím více fit jste. Lidé s vyšší VO2 max mají v průměru nižší tepovou frekvenci 
během cvičení. Lidé, kteří s cvičením pouze začínají mají vyšší tepovou frekvenci při stejném tempu a 
tímto i nižší VO2 max.  

Pro co nejpřesnější měření musíte běhat minimálně 10 min. Také se doporučuje běhat v rovném 
terénu, protože běh v hornatém terénu může být náročný v porovnání s během v rovném terénu, což 
může zkreslit výsledky.  

Pravidelnost je klíč: noste vaše hodinky pokaždé se spuštěným GPS pokaždé co jdete běhat. Tímto 
zajistíte co nejpřesnější údaje a také zjistíte vývoj vašeho pokroku.  

Poznámka: Před novým cvičebním programem se vždy poraďte s lékařem nebo fitness poradcem.  

Jak hodnotit fitness úroveň?  

 

Fitness úroveň se hodnotí od 17 do 60. Po běhání spusťte aplikaci a jděte do záložky Fitness Level.  

Excelentní, dobrý, průměrný a špatný: úrovně jsou odlišeny barevně pro lepší přehled. K dispozici jsou 
také informace, co se počítá ve Fitness úrovni a také rady pro zlepšení.  
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Multi-sport / Připojení GPS (pouze pro Steel HR Sport) 

Jak funguje multi-sport? 

Od jógy, volejbalu přes veslování, box po lyžování a hokej, hodinky dokážou sledovat až 30 aktivit. 
Můžete si vybrat oblíbené aktivity na vších hodinkách dlouhým stisknutím tlačítka. Stiskem tlačítka si 
vybíráte mezi aktivitami a poté dlouhým stiskem tlačítka aktivitu potvrdíte. 

Aktivitu můžete vybrat z listu aktivit Withings Health Mate aplikace. Pro výběr následujte kroky:  

1. Spusťte Withings Health Mate aplikaci. 

2. Vstupte do Devices > Steel HR Sport.  

3. Vyberte More settings > Workout screen customization.  

Do rychlého výběru si můžete vybrat až 6 aktivit na vašich hodinkách.  

 

V režimu cvičení hodinky průběžně sledují tepovou frekvenci a délku cvičení. Po cvičení uvidíte 
přehled ve Withings Health Mate aplikaci o intenzitě, tepové frekvence v průběhu cvičení a spálených 
kaloriích.  
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Umí hodinky sledovat cvičení automaticky? 

Hodinky Steel HR Sport sledují automaticky chůzi, běh a plavání. Pro více detailů jako tempo a trasa 
doporučujeme spustit cvičení manuálně.  

Pokud zapomenete spustit cvičení, hodinky automaticky sledují pohyb a přidá neznáme cvičení do 
Withings Health Mate aplikace. Můžete si změnit typ cvičení v aplikaci manuálně.  

Jak funguje GPS připojení?  

Pokud běháte s vaším smartphonem budete moc sledovat vaši trasu ve Withings Health Mate aplikaci 
pomocí GPS. K dispozici také budou informace o délce, vzdálenosti, srdeční činnosti a tempo během 
cvičení, zobrazené na vašich hodinkách a na vašem telefonu.  
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Pro použití GPS připojení, musíte vybrat vzdálenostní venkovní aktivitu. Pro výběr následujte kroky:  

1. Stiskněte tlačítko na vašich hodinkách po dobu asi 1 sekundy, dokud se nespustí vibrace.  

2. Stiskněte tlačítko, pro výběr aktivity a dlouhým stisknutím spustíte aktivitu.  

3. Pro ukončení podržte tlačítko, dokud se nespustí vibrace.  

Poznámka: Hodinky musí být připojeny k telefonu skrz Bluetooth.  GPS připojení požaduje povolení na 
vašem smartphonu.  

Hodinky Withings Steel HR Sport nabízí připojení k GPS pro všechny vzdálenostní venkovní aktivity 
jako je chůze, běh, jízda na kole a jízda na kánoi.  
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Staňte se více aktivními 

Soutěžte s přáteli  

Přehled 

Vaše Withings Steel HR / Steel HR Sport hodinky a Withings Health Mate aplikace vám pomohou 
zůstat motivováni díky sociální funkce. Můžete si přidat přátele a rodinu do tabulky se scóre a poré 
spolu soutěžit kdo ujde více kroku za týden. Nemusí mít Withings, stačí mít nainstalovanou aplikaci 
Withings Health Mate. Díky zabudovanému sledování může sledovat aktivitu.  

Tato funkce je dostupná pouze pro majitele účtu.  

Přidání uživatele do tabulky 

Můžete pozvat další lidi do vaší tabulky. Následujte kroky: 

1. Ve Withings Health Mate aplikaci vstupte do Welness Programs 

2. Vyberte Leaderboard 

 

3. Vyberte Join. 

4. Vyberte Invite.  

5. Vyberte způsob pozvánky.  

Je zde několik způsobů jako jsou zprávy, email nebo sociální sítě.  
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Interakce s uživateli v tabulkách 

Jakmile pozvete další uživatele, můžete s nimi komunikovat stisknutím jejich jména a výběr jedné ze 
tří možností: 

• Thumb up (palec nahoru) pro podporu 

• Thumb down (palec dolů) pro vychloubání 

• Mesasge pro chatování 

 

Přidání sociálních komponentů vám pomůže zůstat motivování a překonávat své limity.  

Překonávání vlastních sám sebe 

Badges (Odznaky) 

Withings Health Mate aplikace nabízí systém odznaků, virtuální odměny, které se odemknou po 
dosažení určitých cílů. Jsou dva druhy odznaků:  

• Odznaky za splnění denního počtu kroků, 

• Odznaky za celkovou uraženou vzdálenost. 

Odznaky jsou zábavná forma motivace a odměny za úspěchy.  
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Insights (Statistiky) 

Jakmile používáte aplikaci pár dní, aplikace Withings Health Mate vám poskytne statistiky. Tato funkce 
zkontroluje vaše aktivity a dá vám vědět, jakmile jste aktivnější než obvykle. Pokud jste méně aktivní, 
statistika vás namotivuje k dosáhnutí vašeho cíle.  

Poznámka: statistiky nelze vypnout.  
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Synchronizace dat  

Díky synchronizaci dat v pozadí, se nemusíte obávat o synchronizaci dat tak dlouho, dokud je 
Bluetooth spuštěn. Synchronizace v pozadí je automaticky spuštěna pokud:  

• Ušli jste o 1 000 kroků více než poslední synchronizace; 

• Splnili jste denní cíl; 

• Uběhlo více jak 6 hodin od poslední synchronizace; 

• Změníte časové pásmo nebo se spustí letní / zimní čas. 

Data můžete také synchronizovat manuálně. Stačí spustit Withings Health Mate aplikaci. Jakmile 
spustíte aplikaci, hodinky se automaticky synchronizují s aplikací. Ujistěte se, že jsou hodinky 
v dosahu s mobilem a Bluetooth je spuštěn.  

 Hodinky mají limitovanou paměť. Pravidelně spouštějte aplikaci, abyste předešli ztrátě dat.  
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Odpojení hodinek 

Odpojením hodinek vám umožní odebrat hodinky z vašeho účtu. Jakmile nejsou připojeny k účtu, 
mohou být připojeny k jinému účtu nebo profilu.  

 Odpojení hodinek nesmaže data z Withings Health Mate aplikace.  

Pro odpojení hodinek, následujte kroky:  

1. Stiskněte tlačítko na hodinkách pod dobu 5-6 sekund.  

2. Stiskněte tlačítko 3x, zobrazí se „Factory reset“. 

3. Stiskněte tlačítko po dobu 1 sekundy, zobrazí se „Reset in 5 clicks“.  

4. Stiskněte tlačítko 5x. 

5. V nastavení Bluetooth, odejměte zařízení ze seznamu spárovaných zařízení.  

6. Spusťte Withings Health Mate aplikaci. 

7. Vstupte do Devices.  

8. Vyberte Steel HR. 
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9. Vyberte Dissociate this product. 

 

10. Vyberte Remove from my account.  
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Čištění a údržba 

Čištění hodinek 

1. Pro čištění sklíčka hodinek, používejte navlhčený hadřík bez chloupků. 

2. Silikonový řemínek očistěte vodou a hypoalergenním mýdlem.  

3. Osušte silikonový řemínek měkkým hadříkem.  

Dobíjení baterie 

Hodinky mohou fungovat až 25 dní na jedno nabití, podle použití sledování tepové frekvence. Použití 
sledování tepové frekvence po celou dobu použití značně snižuje životnost baterie na jedno nabití.  

Pro nabití následujte kroky:  

1. Připojte USB konec kabelu do zdroje energie.  

2. Umístěte konec nabíjecího kabelu tak aby se magnety spojily.  

Můžete zkontrolovat procentuální nabití baterie na displeji během nabíjení.  
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Poznámka: Pokud hodinky ihned nenabijete, spustí se úsporný režim, který umožní hodinky používat 
cca 20 dní. Nicméně, můžete pouze sledovat čas a sledovat aktivity. Pokud chcete sledovat tepovou 
frekvenci musíte hodinky nabít.  

Výměna řemínku  

Řemínek můžete lehce vyměnit díky rychloupínací pružinky. 36mm model (Steel HR) používá 18 mm 
široké řemínky, 40mm model (Steel HR a HR sport) používají 20 mm široké řemínky.  

Pro výměnu řemínku následujte kroky:  

1. Otočte hodinky. 

2. Najděte knoflík na každé pružině.  

3. Posuňte knoflík na levou stranu a odejměte řemínek.  

 

4. Nasuňte jednu stranu pružiny s novým řemínkem. 

5. Nasuňte druhou stranu pružiny, posunutím knoflíku na levou stranu.  

 

6. Zajistěte knoflík.  

Řemínek je nyní správně upevněn. 

7. Kroky opakujte pro druhý řemínek. 
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Nastavení času 

Pokud není správně zobrazen čas, následujte kroky: 

1. Ve Withings Health Mate aplikaci vstupte do Devices.  

2. Vyberte vaše hodinky. 

3. Vstupte do Set the time.  

Ujistěte se, že jsou hodinky dostatečně blízko k mobilu. 

4. Posuňte kroužkem v aplikaci, dokud minutová ručička nebude na 0. Stiskněte Next.  
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5. Posuňte kroužkem v aplikaci, dokud hodinová ručička nebude na 0. Stiskněte Next.  

 

6. Posuňte kroužkem v aplikaci, dokud ručička aktivity nebude na 0. Stiskněte Next.  

Ručička aktivity se pohybuje pouze jedním směrem.  

 

 

7. Vyberte Done.  

Vaše hodinky jsou nyní zkalibrovány a budou správně zobrazovat čas a aktivitu.  



55 

 

Aktualizace firmware 

Pravidelně nabízíme nový firmware, který používá nejnovější funkce. Pokud je dostupný nový 
firmware, Withings Health Mate aplikace vám nabídne instalaci ve vašem Timeline.  

 Ujistěte se, že jsou hodinky synchronizovány před instalací novým firmwarem, jinak hrozí ztráta 
dat.  

Pokud chcete sami zkontrolovat, jestli je dostupná nová verze a nainstalovat následujte kroky:  

1. Ve Withings Health Mate aplikaci vstupte do Devices.  

2. Vyberte vaše hodinky.  

 

3. Vyberte Check for updates.  
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4. Umístěte hodinky blízko mobilu. 

Pokud hodinky nejsou aktualizovány, aplikace vám nabídne instalaci nového firmwaru.  

5. Vyberte Upgrade.  

6. Vyberte Close, jakmile je instalace dokončena.  

Poznámka: Firmware verzi můžete zjistit v Devices > Steel HR / Steel HR Sport.  

Bezpečnostní pokyny 

Použití a skladování 

• Výrobek používejte při teplotách mezi -10 ° C a 45 ° C (14 ° F a 113 ° F). 

• Výrobek může být skladován na čistém a suchém místě mezi -20 ° C a 85 ° C. 

• Vyvarujte se extrémních teplotních změn. 

• Vyvarujte se jakýchkoli otřesů, ať už fyzických, tepelných nebo jiných. Mohou poškodit vnitřní 
a vnější komponenty hodinek. 

• Udržujte sklíčko vašeho Withings Steel HR / Steel HR Sport od ostatních ostrých nebo tvrdých 
předmětů, abyste předešli poškrábání. 

• Udržujte svůj Withings Steel HR / Steel HR Sport a jeho příslušenství mimo dosah od dětí, 
protože obsahuje malé části a můžou představovat nebezpečí udušení. 

Měření tepové frekvence 

• Prokrvení kůže nebo množství krve protékající kůží se u jednotlivců liší podle prostředí. Za 
určitých okolností nemusí být Withings Steel HR / Steel HR Sport schopen poskytnout přesné 
měření srdeční frekvence. 

• Technologie používaná Withings Steel HR / Steel HR Sport je založena na světle 
absorbovaném kůží a krví. Měření mohou ovlivnit jakékoli trvalé nebo dočasné změny vaší 
pokožky, jako jsou tetování, pot nebo dokonce ochlupení na zápěstí. 

• Faktory prostředí mohou mít vliv na schopnost Withings Steel HR / Steel HR Sport provádět 
přesné měření. Například voda může blokovat nebo modifikovat rozptyl světla a chladné 
počasí může ovlivnit prokrvení kůže. 

• Withings Steel HR / Steel HR Sport musí zůstat řádně na svém místě, aby poskytoval měření 
tepové frekvence. Činnosti, které působí na zápěstí, jako je box nebo volejbal, mohou 
způsobit nepřesné měření srdeční frekvence. 

Voděodolnost 

• Vaše Withings Steel HR / Steel HR Sport vydrží tlak podobný tlaku v hloubce 50 m (165 ft). 
Můžete jej tedy použít při mytí nádobí nebo plavání. Nelze jej však použít pro potápění nebo 
šnorchlování. 

• Nepoužívejte tlačítko hodinek, pokud jsou pod vodou. 

• Vyvarujte se dlouhodobému působení slané vody. Po strávení času plaváním ve slané vodě 
nezapomeňte opláchnout hodinky vodou. 

• Vyvarujte se působení jakýchkoli chemických produktů, jako jsou rozpouštědla, detergenty, 
parfémy nebo kosmetika. Mohou poškodit řemen nebo kryt hodinek. 

• Vyvarujte se extrémním podmínkám (např. Sauny nebo parní místnosti). 



57 

 

Servis a údržba 

• Nepokoušejte se sami opravovat nebo upravovat Withings Steel HR / Steel HR Sport. Servis a 
údržba, které nejsou popsány v této uživatelské příručce, by měli provádět profesionální 
technici. 

• Vystavení vysokým nebo nízkým teplotám může zkrátit životnost baterie. 

• Stárnutí materiálů může ovlivnit odolnost hodinek vůči vodě. Odolnost proti vodě nelze trvale 
zaručit. 

Specifikace 

Withings Steel HR (36 mm) 

• Pouzdro z nerezové oceli 

• Minerální sklo 

• Průměr hodinek: průměr 36,3 mm (1,4 palce) 

• Tloušťka hodinek: 13 mm (0,5 palce) 

• Hmotnost: 39 g (1,38 oz) 

• Řemínek: Hodí se na zápěstí až do 200 mm. (7,9 palce) 

• Odolnost vůči vodě do 50 m (165 ft) 

Withings Steel HR (40 mm) 

• Pouzdro z nerezové oceli 

• Minerální sklo 

• Průměr hodinek: průměr 39,5 mm (1,6 palce) 

• Tloušťka hodinek: 13 mm (0,5 palce) 

• Hmotnost: 49 g (1,72 oz) 

• Řemínek: Hodí se na zápěstí až do 230 mm. (9,1 palce) 

• Odolnost vůči vodě do 50 m (165 ft) 

Withings Steel HR Sport (40 mm) 

• Pouzdro z nerezové oceli 

• Minerální sklo 

• Průměr hodinek: průměr 39,5 mm (1,6 palce) 

• Tloušťka hodinek: 13 mm (0,5 palce) 

• Hmotnost: 49 g (1,72 oz) 

• Náramky: Hodí se na zápěstí až do 230 mm. (9,1 palce) 

• Odolnost vůči vodě do 50 m (165 ft) 

Displej 

• Analogový číselník zobrazující hodiny a minuty 

• Ručička pro sledování denní aktivity (počet kroků za den) 

• OLED obrazovka zobrazující další informace 

Měření a funkce 

• Steps (distance and calories) – Kroky (vzdálenost a kalorie) 
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• Running (distance and calories) – Běh (vzdálenost a kalorie) 

• Swimming (session duration and calories) – Plavání (délka sezení a kalorií) 

• Heart rate – Tepová frekvence 

• Sleep – Spánek 

• Silent alarm – Tichý budík 

• Timer – Časovač 

• Multi-sport tracking (Steel HR Sport) - Multi-sportovní sledování (Steel HR Sport) 

• Fitness Level (Steel HR Sport) - Úroveň fitness (Steel HR Sport) 

Baterie 

• Až 4 dny v nepřetržitém režimu srdeční frekvence 

• Až 25 dní při normálním používání 

• Režim záložní energie dalších 20 dní 

Senzory 

• Denní a noční senzor pohybu 

• Vysoce přesný tříosý akcelerometr MEMS 

• Nízká spotřeba 

• Připojení 

• Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart Ready) 

Kompatibilita 

• iPhone 4S a vyšší 

• iPod Touch 5th Gen a vyšší 

• iPad 3. generace a vyšší 

• BLE (Bluetooth low Energy) kompatibilní zařízení Android 

• Withings Steel HR / Steel HR Sport nelze nastavit z počítače. 

Kompatibilní OS 

• iOS 10 a vyšší 

• Android 6 a vyšší 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se 
výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na 
nejbližší sběrné místo k tomu určené. 

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních 
dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně 
příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci. 

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci. 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 
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Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované 
prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků 
uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve věcech těmito záručními podmínkami a 
reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, 
IČ: 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 
116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který 
spotřebitelem není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem 
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a 
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají. 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní 
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, 
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby 
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

• zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, 
nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a 
klik ke středové ose 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškozením 

• opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, 
kazety/vícekolečka atd.) 

• neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

• neodbornými zásahy 

• nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, 
působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem 
nebo rozměry  

Reklamační řád   

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, 
které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost 
reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž 
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doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má 
prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky 
záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu 
nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace 
servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na 
dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s 
neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních 
podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny 
vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat 
výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších 
technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží 
prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude 
dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží 
předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v 
uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající 
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.  

 

 

CZ 
SEVEN SPORT s.r.o. 

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR 
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01 
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01 

IČO: 26847264 
DIČ: CZ26847264 

Tel: +420 556 300 970 
Mail: eshop@insportline.cz 
  reklamace@insportline.cz 
  servis@insportline.cz  

Web: www.inSPORTline.cz 

SK 
inSPORTline s.r.o. 

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK 

IČO: 36311723 
DIČ: SK2020177082 

Tel.: +421(0)326 526 701 
Mail: objednavky@insportline.sk 
  reklamacie@insportline.sk 
 servis@insportline.sk 

Web: www.inSPORTline.sk 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 

 

 


