
Pokyny pre inteligentné hodinky CasualWatch

1. Vhodné pre systém Android a iOS

Inteligentné hodinky sú vhodné pre systém Android (7.0 a vyšší) a systém iOS (10.0 a
vyšší). Podporuje technológiu Bluetooth 4.0.

2. Zapínanie hodiniek

Stlačením a podržaním tlačidla napájania zapnete a vypnete hodinky. Krátkym stlačením toho
istého tlačidla môžete zapnúť a vypnúť aj obrazovku.

3. Prepojenie so smartfónom

Najprv naskenujte QR kód priložený k pokynom na stiahnutie aplikácie alebo vyhľadajte
aplikáciu pod názvom SZOS v aplikácii mobilného obchodu vo svojom smartfóne.

Na telefónoch so systémom Android kliknite na pravý horný roh aplikácie a naskenujte QR
kód, ktorý je súčasťou hodiniek. Potom potvrďte povolenie a prepojte všetky informácie.

V prípade systému iOS musíte najprv zapnúť funkciu Bluetooth, potom pomocou aplikácie
naskenovať QR kód a potom postupovať podľa pokynov aplikácie. Po prvom pripojení
aplikácia vyzve na žiadosť o spárovanie Bluetooth. Kliknutím na "Pairing" ( Párovanie ) sa
pripojíte.

*Ak boli hodinky pripojené k inému mobilnému telefónu cez Bluetooth, zrušte pripojenie na
pôvodnom telefóne a zrušte nastavenia.

*Názov pripojenia Bluetooth na volanie je AW12 Pro.

*Keď sú hodinky pripojené k Bluetooth, môžete ich používať na prijímanie a
uskutočňovanie hovorov. Pripojenie funguje v dosahu 5 metrov.



*Pred prvým použitím hodinky nabite.

* Hodinky nie sú vhodné na plávanie.

4. Predstavenie a používanie funkcií, ktoré inteligentné hodinky ponúkajú

Aby aplikácie fungovali správne, používateľ sa musí pred použitím inteligentných hodiniek
najprv zaregistrovať. Pripojte smartfón k inteligentným hodinkám (opísané vyššie).
Prepojte údaje medzi telefónom a inteligentnými hodinkami (napr. časté kontakty, hudba,
oznámenia správ atď. - Viac informácií o tom nájdete nižšie).

Po prevzatí aplikácie do telefónu a jej spárovaní so smart hodinkami získate prístup k
funkciám uvedeným nižšie.

Správa funkcií umožňuje pomocou tlačidla prepínať medzi možnosťami (oznámenia,
aplikácie, počúvanie hudby...).

● Meranie a analýza spánku (vypočíta dĺžku a hĺbku denného spánku).
● Meranie srdcovej frekvencie (miesto, ktoré zisťuje srdcovú frekvenciu, sa

nachádza na zadnej strane hodiniek a musí byť blízko pokožky)
● Meranie športovej aktivity (počet kilometrov a krokov, spotreba kalórií; podporuje

športové aktivity vonku aj v hale)
● Najčastejšie kontakty (pripojenie k adresáru a stiahnutie 10 najčastejších

kontaktov)
● Hladina kyslíka v krvi (podobne ako srdcová frekvencia, na zadnej strane hodiniek

sa meria množstvo kyslíka v krvi)
● Vyhľadávanie inteligentných hodiniek prostredníctvom smartfónu (keď sú

inteligentné hodinky pripojené k aplikácii, môžete inteligentné hodinky vyhľadať
prostredníctvom telefónu a táto možnosť funguje aj v opačnom smere)

● Stopky
● Prijímanie správ a oznámení (hodinky zavibrujú, keď dostanete správu alebo

oznámenie cez Facebook, WhatsApp, Skype atď.)
● Nastavenia (v nastaveniach môžete nastaviť hlasitosť, nastavenia displeja, jazyk

atď.)
● Budík (prostredníctvom mobilnej aplikácie môžete nastaviť 5 budíkov)
● Časovač
● Prehrávanie hudby (3 typy prehrávania hudby: hudba z inteligentných hodiniek,

hudba z mobilného telefónu, hudba cez Bluetooth)


