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Úvod 
 
 
Vážený uživateli, děkujeme za instalaci naší aplikace a využívání chytrých zařízení 
Canyon, protože tato aplikace byla vyvinuta speciálně a výhradně pro uživatele. 
Dříve se nazývala Canyon Fit, protože řada podporovaných chytrých zařízení zahrnovala 
pouze nositelné sportovní zařízení. Ale co kdyby bylo možné monitorovat nejen naše 
sportovní úspěchy a změny vlastních tělesných měření, ale také se starat o naše nejbližší 
a nejdražší prostřednictvím funkce vzdáleného monitorování dostupného na našich 
zařízeních GSM? Od teď jsou informace o spoustě vašich každodenních záležitostí 
přístupné v jediné aplikaci – Canyon Life, která je vaším spolehlivým životním 
společníkem.  
 
Potřebujete poradit ohledně produktů Canyon? Kontaktovat nás můžete skrze sociální 
sítě FB facebook.com/CanyonCzech a IG instagram.com/canyon_cz/ nebo na webu 
czech.canyon.eu/zeptejte-se/  

https://www.facebook.com/CanyonCzech
https://www.instagram.com/canyon_cz/
https://czech.canyon.eu/zeptejte-se/
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Krok 1 
 

Souhlasy a povolení 
 
Přečtěte si podmínky týkající se používání 
aplikace. Pokračovat budete moci až po jejich 
přijetí. Je důležité vědět, že naše společnost 
striktně dodržuje legislativu zemí, kde se chytrá 
zařízení Canyon prodávají, proto si můžete být  

jisti, že vaše osobní údaje budou v bezpečí a že 
všechna povolení vyžadovaná aplikací jsou 
nezbytná pouze pro účely plnění určených funkcí. 

 

   
Krok 2 

Připojení zařízení 
Nejprve je nezbytné připojit zařízení. 
Trocha teorie. Všechny chytré zařízení  
Canyon se dělí na dva typy podle technologie 

připojení – Bluetooth a GSM. Pokud chcete 
zařízení připojit, zvolte konkrétní typ, případně 
klikněte na možnost „Nevím“, pokud vás tato 
otázka zaskočila. 
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2.1 Připojení zařízení Bluetooth 
 
Ujistěte se, že je v chytrém zařízení a v telefonu zapnutý Bluetooth, stejně jako že je v telefonu 
zapnuta funkce určování polohy. Umístěte chytré zařízení Canyon do vzdálenosti maximálně 1 
m od smartphonu. Klikněte na volbu „Start“. 
 

  
 

Po dokončení vyhledávání se na obrazovce zobrazí seznam dostupných zařízení. 
 

   
 
 

Po instalaci budete přesměrováni na obrazovku s 
nastavením zařízení, kde musíte nejprve zadat všechny 
svoje osobní údaje a nastavit sportovní cíle**; 

 

Pokud byla v paměti chytrého zařízení před připojením 
uložena nějaká data, systém se zeptá, jak s nimi naložit 
odstranit nebo ponechat.  
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Pokud zvolíte možnost „ponechat“, data se ze zařízení 
zkopírují do telefonu, kde se budou shromažďovat statistiky 
a analýzy. 
Osobní parametry je možné přeskočit a zadat je později. 
Doporučujeme tak učinit před aktivním provozem 
připojeného zařízení, protože přesnost výpočtu všech 
indexů, včetně provedených kroků, spálených kalorií atd., 
přímo závisí na zadaných údajích. 

 

 

2.2 Připojení zařízení GSM 
 

První obrazovka, která se zobrazí po výběru zařízení GSM, je 
přihlášení/registrace*. 
Pokud jste již v aplikaci Canyon Life registrováni, pokračujte 
zadáním svého přihlašovacího jména a hesla, jinak se nejdřív 
zaregistrujte. 

 

 
*Je požadováno povolení v systému, protože připojená zařízení 
GSM jsou provázána s účtem v našem systému. Stáváte se správcem 
těchto zařízení a budete mít oprávnění spravovat nastavení zařízení, 
povolovat ostatním uživatelům připojení k těmto zařízením a také 
tato zařízení využívat k zamýšlenému účelu. 
Po připojení se zařízení trvale propojí s vaším uživatelským účtem, 
bez ohledu na to, z jakého zařízení se budete připojovat. Proto je 
důležité, abyste neztratili svoje přihlašovací údaje, protože jinak by 
nebylo možné znovu získat kontrolu nad vaším zařízením GSM! 

  
 
Po registraci/autorizaci pro vás bude k dispozici modul připojení 
zařízení GSM. 
 
Zajistěte dodržení všech podmínek pro připojení zařízení; vezměte 
v úvahu příslušné odstavce*. 
Zadejte ** registrační kód připojeného zařízení***. 
Klikněte na volbu „Další“****. Po úspěšném připojení budete 
přesměrováno na obrazovku s nastavením zařízení. 

 

 
* Je nanejvýš důležité zajistit, aby SIM karta vložená do zařízení 
GSM měla: a) vypnutý kód PIN (naše zařízení nemají klávesnici, 
proto by nebylo možné kód PIN zadat), b) zapnutý režim přenosu 
dat v sítích 2G, c) kladný zůstatek. Jinak nebude možné zařízení 
používat a aplikace vám s připojením zařízení ke smartphonu 
nebude moci nijak pomoci. Zařízení se po zapnutí připojí k 
internetu a informuje náš server, že existuje a je připraveno k 
provozu. Po provedení všech těchto připojení a správy začne 
zařízení fungovat běžným způsobem. 
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„Kód můžete buď zadat ručně, nebo kliknout na 
tlačítko „čtečka“. V takovém případě se zapne 
čtečka kódů QR v aplikaci (pravděpodobně bude 
nutné poskytnout aplikaci oprávnění k použití 
fotoaparátu smartphonu). Naskenujte QR kód ze 
štítku nebo obrazovky zařízení (podle modelu), 
řiďte se dalšími pokyny. 
***Registrační kód je jedinečný identifikátor 
přidělený zařízení během výroby. Podle typu 
zařízení tento kód může být umístěn na tělo 
zařízení, vložen do záručního listu nebo upevněn 
na řemínku na samostatném štítku. Abychom 
zaručili bezpečnost čísla, pokoušíme se ho 
rovněž duplikovat do paměti každého zařízení. 
Toto číslo neztraťte! V případě jeho ztráty 
nebudete možné zařízení GSM připojit! Také je 
potřeba si uvědomit, že číslo může být 

odcizeno, proto přístup k zařízení získá první 
osoba, která ho zaregistruje. V případě 
koupě použitého zařízení GSM nesmí 
prodejce zapomenout zrušit provázání 
registračního kódu s jeho účtem, protože 
jinak by správcem zařízení zůstal on a nikoli 
vy. 
***Pokud vás po pokusu o připojení zařízení 
systém informuje, že zadaný registrační kód 
nebyl nalezen, znovu pečlivě zkontrolujte 
správnost zadaného registračního kódu. 
Pokud jste si jeho správností jisti, ale 
zařízení se stále nepřipojuje, zašlete zprávu 
naší technické podpoře, v níž uvedete číslo 
IMEI zařízení – obecně ho lze najít na těle 
zařízení v blízkosti slotu pro SIM kartu), 
případně je uvedeno na samostatném štítku 
(v blízkosti registračního kódu). Ohledně 
dotazů nás můžete kontaktovat skrze sociální 
sítě FB facebook.com/CanyonCzech a IG 
instagram.com/canyon_cz/ nebo na webu 
czech.canyon.eu/zeptejte-se/  
 

 
2.3 Univerzální průvodce pro připojení zařízení 
 
 
Pokud jste v prvním kroku vybrali možnost „Nevím“, 
budete přesměrováni do okna s výběrem zařízení ze 
seznamu. V něm jsou uvedeny všechny modely chytrých 
zařízení Canyon, které jsou k dispozici v maloobchodním 
prodeji. Začněte zadáním čísla položky modelu nebo 
vybráním modelu ze seznamu. Klikněte na volbu „Přidat 
zařízení“. V závislosti na typu zařízení budete přeneseni na 
konfiguraci c.2.1 nebo 2.2. 

  
 
Krok 3 
 
Konfigurace zařízení 
 
3.1 Připojení zařízení z nabídky „Nastavení“ 
 
Pokud se z nějakého důvodu rozhodnete 
přeskočit připojení zařízení během prvního 
spuštění aplikace po instalaci nebo jste 
odstranili dříve připojená 

zařízení, bude aplikace Canyon Life vypadat 
takto: 

https://www.facebook.com/CanyonCzech
https://www.instagram.com/canyon_cz/
https://czech.canyon.eu/zeptejte-se/
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Ve spodní části je k dispozici pouze jedna karta – 
„Nastavení“ a nahoře se nachází 3 karty: 
 Zařízení Bluetooth 
 Zařízení GSM 
 Další 

 

 
 
 
 
 
*V závislosti na připojení chytrých zařízení Canyon ke 
smartphonu budou ve spodní části k dispozici příslušné 
karty uživatelů. Více se dozvíte v dalších krocích. 

3.1.1 Připojení zařízení Bluetooth 
 
Nacházíte na záložce Zařízení Bluetooth (viz. 
horní nabídka). 

Klikněte na volbu „Spárujte zařízení 
Bluetooth“ a postupujte podle pokynů v části 
2.1. 

 

3.1.2 Připojení zařízení GSM 
 

Přejděte na kartu „Zařízení GSM“. 
Obrazova Nastavení zařízení GSM bude vypadat 
odlišně podle toho, zda jste se pomocí tohoto 
smartphonu přihlásili do našeho systému, či 
nikoliv. 

Pokud jste se do našeho systému 
nepřihlásili nebo nezaregistrovali, bude 
obrazovka Nastavení zařízení GSM 
vypadat takto: 

 

 
 

Pokud chcete přejít k přidávání zařízení, přihlaste 
se nebo se zaregistrujte (viz. dále). 
Pokud jste se přihlásili (například v případě, že při 
prvním pokusu o připojení zařízení GSM proběhla 
registrace úspěšně, ale nepodařilo se vám zařízení 
připojit, nebo pokud jste vyměnili 
 

smartphone a připojujete již spárované 
zařízení, nebo jste postupovali podle výše 
uvedených kroků), bude obrazovka vypadat 
takto: 
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Klikněte na volbu „Přidat zařízení GSM“, viz. 
č.2.2 v odstavci o přidávání zařízení. 

Kliknutím na volbu „Účet“ můžete zobrazit 
podrobnosti o svém účtu, změnit heslo atd. 

 

3.1.3 Záložka „Další“ 
 

V záložce „Další“ si můžete přečíst tyto i jiné 
pokyny či podmínky a zjistit nainstalovanou 

verzi aplikace, případně změnit regionální 
nastavení aplikace. 

 

 
 
 

3.2 Konfigurace zařízení Bluetooth  
Pokud je zařízení Bluetooth již připojené ke 
smartphonu, bude obrazovka konfigurace vypadat 
takto: 
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V horní nabídce se ukazuje vzhled zařízení, úroveň baterie*, 
datum a čas poslední synchronizace. Následují obecné a často 
používané položky nabídky**: 
 

 

 
 

 

Připojit 

zařízení 

Připojení nového zařízení Bluetooth 

Zrušit 

spárování 

zařízení 

Přerušení spojení s aktuálním 

zařízením 

Najít zařízení Vyhledání zařízení Bluetooth 

Vyfotit Dálkové ovládání fotoaparátu 

Firmware 
v1.0.12 
(nejnovější) 

Verze firmwaru*** 

 

 

*Pokud se v horní části obrazovky pod názvem 
modelu zobrazuje místo úrovně baterie nápis 
„Chyba připojení“, kliknutím na něj můžete vyvolat 
funkci opakovaného pokusu o připojení k zařízení. 
Pokud nepomůže ani opakované připojování, 
pokuste se problém vyřešit s pomocí tohoto 
instruktážního videa. 

** Sada položek nabídky závisí na typu a 
výbavě připojeného zařízení. Jelikož tento 
dokument se týká pravidel použití aplikace, 
najdete podrobnější konfiguraci konkrétního 
zařízení v jeho návodu k použití. 
***Pokud chcete zkontrolovat dostupnost 
nejnovější verze firmwaru, klikněte na tuto 
položku nabídky. 

 

 
 

Pozorně si přečtěte poznámky k verzi, abyste se 
dozvěděli, k jakým změnám dojde po aktualizaci. 
Pokud s aktualizací 

softwaru microcode souhlasíte, klikněte na 
volbu „Stáhnout“ nebo „Přeskočit“. 
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3.3 Konfigurace zařízení GSM 
 
Pokud jste se již přihlásili a bylo přidáno alespoň jedno zařízení GSM, bude obrazovka 
konfigurace vypadat takto: 
 
 

Rychlé odkazy 
 

 

 

Všechny chaty Přechod do chatovacího modulu 

uživatele* 

Nastavení účtu  

  

Přidejte zařízení GSM 

 

 

Seznam zařízení  
 

V tomto oddílu je zobrazen seznam připojených 
zařízení GSM. Po kliknutí na konkrétní zařízení 
přejdete do jeho nastavení. 

Pokud se takováto ikona zobrazuje naproti 
zařízení, znamená to, že přístup k tomuto 
zařízení pro vás otevřel jiný uživatel (například 
přístup k dětským hodinkám otevřený členovi 
rodiny). 

 

3.3.1 Konfigurace zařízení GSM 
 
V konkrétním případě vypadá nastavení následovně, 
může se lišit u různých typů zařízení GSM. 
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V horní nabídce se ukazuje vzhled zařízení, úroveň 
baterie*, datum a čas poslední synchronizace. 
Následují obecné a často používané položky 
nabídky**: 

 
 
 

 
Rychlé odkazy 
 

 

 

Zpět na obecná nastavení zařízení GSM 

 

Přechod na interaktivní mapu a polohu zařízení na ní 

 

Zahájení chatu se zařízením 

 

Nastavení zařízení 
 

 

Název zařízení v aplikaci. Požadováno pro identifikaci zařízení mezi ostatními 
(pokud jich je připojených více). 

 

Barva zařízení v aplikaci. Značky polohy na mapě, záložky chatu atd. budou 
zvýrazněny zvolenou barvou. Požadováno pro identifikaci zařízení mezi ostatními 

 

Budík. Nastavit lze až tři budíky, přičemž u každého se dá zvolit čas a den 
aktivace. 

 

 

Režim Nerušit. Nastavení času (v pracovní dny v týdnu), kdy budou hodinky v 
tomto režimu. Po aktivaci režimu se vypnou všechny funkce s výjimkou volání 
SOS. 

 

 

Tiché zpětné volání. Možnost provedení tichého volání zpět na hlavní telefonní 
číslo ze zařízení GSM. Tato funkce funguje jako hlasové monitorování. V tomto 
režimu zařízení GSM příkazem z telefonu tajně zavolá zpět na konkrétní číslo, 
přičemž displej i reproduktor zařízení budou vypnuty. 
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SOS telefony a nastavení SMS 
Hlavní telefonní číslo – specifikace hlavního telefonu, kam budou zasílány zprávy 
SMS s oznámeními o aktivacích budíků a tichých volání zpět. 
Nastavení aktivačních událostí – Slabá baterie a/nebo SOS signál. Nastavení až tří 
čísel, na která se budou provádět SOS volání***. 

 

 

Volání zpět. Zadání telefonního čísla a vyslání příkazu zařízení GSM, aby 
zavolalo na určené číslo. 

 

Nastavení geolokace. Nastavení frekvence aktualizace polohy zařízení. Volba 
režimu, který vám vyhovuje, přičemž je třeba vzít v úvahu, že čím častěji zařízení 
zjišťuje polohu, tím více baterie při tom spotřebovává. 

 

 

Nastavení signálu. Zvolení režim provozu zařízení GSM (podle modelu): zvuk 
(zvuk budíku), tichý režim. 
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Telefonní seznam. Nastavení telefonních čísel, která se uloží do zařízení GSM. Na 
tato čísla bude moci zařízení GSM volat, a současně bude moci pouze z těchto 
čísel hovory přijímat. 
 

 

Krokoměr (v závislosti na modelu). Aktivace funkce počítání kroků, které 
uživatel zařízení GSM ušel. 

 

Regionální nastavení. Nastavení jazyka a časového pásma pro zařízení GSM. 
 

 

Reset zařízení**** 
 

 

Vypnutí zařízení**** 

 

Sdílení hodinek. 
Pokud chcete udělit přístup k zařízení GSM jinému uživateli, zkopírujte dočasný 
kód nebo poskytněte QR kód pro naskenování 

 

 

Následně se v obecných nastaveních zařízení 
GSM uživatele, kterému byl udělen přístup, 

naproti tomuto zařízení zobrazí ikona . 

 

 
Zrušení spárování zařízení. Zvolením této možnosti zrušíte provázání hodinek s 
vaším uživatelským účtem. 
Současně bude u hodinek zrušeno provázání se všemi uživatelskými účty, kterým 
byl udělen sdílený přístup. 

 
 
 

*Zelený indikátor přes obrázek zařízení značí, že 
hodinky byly připojeny, červený = odpojeny. 
**Sada položek nabídky závisí na typu a výbavě 
připojeného zařízení. Tento dokument se zabývá 
pravidly používání aplikace, proto podrobnosti 

o konfiguraci konkrétního zařízení najdete v 
návodu k použití. 
***Algoritmus SOS volání: pokud nebyla 
zadána čísla pro SOS volání, aplikace obdrží 
oznámení o aktivaci budíku. Pokud je 
nastaveno 1 číslo, zařízení GSM provede 2  
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pokusy o zavolání. Pokud je nastaveno několik čísel, 
volání se budou provádět střídavě na různá čísla, vždy 
po 2 pokusech. 
****Po připojení zařízení GSM ke smartphonu, reset 
a vypnutí bude 

k dispozici pouze prostřednictvím aplikace. Je 
tomu tak z důvodu zajištění bezpečnosti 
uživatele, proto není možné toto nastavení 
ručně vypnout. 

 

Krok 4 
 
Údržba 
 
Jak již bylo zmíněno v kroku 1, v závislosti na typu a 
počtu zařízení se fungování aplikace liší. Navigační 
nabídka pro přepínání 

mezi moduly se nachází ve spodní části 
obrazovky. 
K dispozici jsou nyní maximálně 4 obrazovky: 

 

 
 
Moduly Aktivita a Statistiky patří k zařízením 
Bluetooth, takže jsou dostupné pouze ve spojení se 
správným typem zařízení. 
Modul Sledování je k dispozici jen v případě, že je 
připojeno zařízení GSM.  

Aplikace podporuje také nabízená oznámení. 
Může jít o oznámení týkající se aktualizací 
firmwaru nebo oznámení o různých druzích 
nositelných zařízení. 

 

4.1 Údržba zařízení Bluetooth 
 
Zařízení Bluetooth značky Canyon plní pro uživatele 
roli fitness asistentů. 
Proto všechny moduly funkcí shromažďují, analyzují 
a zobrazují data přijatá ze zařízení: ušlé kroky, spálené 
kalorie, kvalitu spánku, tepovou frekvenci 

a u pokročilejších zařízení také úroveň stresu, 
připravenost k tréninku, stav tělesného 
svalstva, množství tuku atd. 

 

4.1.1 Aktivita 
 

Na kartě Domů si můžete prohlédnout výsledky 
aktivity pro aktuální den: 
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Přepínáním mezi kartami Kroky, Spánek a Tepová 
frekvence můžete zobrazit výsledky pro aktuální den. 
Pokud odrolujete dolů, můžete zobrazit další funkce 
jednotlivých karet. 

Po kliknutí na praporek v levém rohu záložky 
Kroky můžete nastavit cíl v oblasti kroků. 
Pokud odrolujete směrem dolů, můžete 
zobrazit historii tréninku. 

 
   

4.1.2 Statistiky 
Přejděte na kartu Statistiky. Zvolením položek Kroky, 
Spánek a Tepová frekvence můžete zobrazit svoje 
statistiky. Období můžete změnit pomocí šipek vlevo a 
vpravo vedle názvu období, případně můžete 
potáhnout  

harmonogram na příslušnou stranu. Chcete-li 
změnit interval zobrazení (týden, měsíc, rok), 
klikněte na tlačítko s názvem intervalu v horní 
části. 
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4.2. Údržba zařízení GSM 
 
Přejděte na kartu Sledování. Na interaktivní mapě 
se nachází následující tlačítka: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Znázornění všech zařízení GSM na mapě s možností zvolit zařízení, které chcete 
spravovat. Barva značky odpovídá barvě zařízení určené v nastavení. 
 
Nastavení bezpečné zóny. Potažením posuvníku můžete nastavit bezpečnou zónu – při 
překročení jejích hranice zařízení GSM odešle oznámení s výstrahou. 
  
Chat se zařízením. Klikněte na modul chatu. Podržením ikony mikrofonu můžete 
odeslat hlasovou zprávu do zařízení GSM, případně můžete kliknutím na řádek pro 
psaní odeslat textovou zprávu. Vaše zprávy se zobrazují vpravo. Odpovědi od 
uživatele zařízení GSM se budou zobrazovat vlevo. 
  
Sledování zařízení. Kliknutím zde můžete nastavit období a sledovat na mapě historii 
pohybu zařízení po mapě. Maximální období pro zobrazení historie je 1 týden. 
 
 
Přechod do nastavení zařízení GSM 
 
 
Protokol výstražných volání. 

 

 
Změna zobrazeného zařízení GSM. 

Vycentrování mapy na poslední nalezené poloze zařízení. 

 
Vyhledávání polohy. Kliknutím zde odešlete příkaz do zařízení GSM k odesílání 
aktuálních souřadnic (bez ohledu na frekvenci vyhledávání polohy v nastavení). 
 
Požadavek na seznam dostupných funkcí zařízení GSM* 
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Více podrobností o technologii určování polohy 
(GPS/LBS/WiFi), době posledního vyhledání polohy, 
úrovně baterie atd. se dozvíte po kliknutí přímo na 
značku na mapě. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
*Pro různá zařízení GSM jsou k dispozici různé 
funkce. Zde jsou uvedeny jen některé z nich: 

 

 
 

 

 
Najít hodinky. Na toto tlačítko klikněte, pokud jste někde v okolí ztratili zařízení 
GSM. Zařízení bude vydávat hlasitý zvuk, dokud nestisknete funkční tlačítko. 
 

  

 

 
Tiché volání zpět. Více informací najdete v části 3.3.1 

 

 
 
Volání zpět. Více informací najdete v části 3.3.1  
 

 
 


