
Pokyny pro chytré hodinky CasualWatch

1. Vhodné pro systém Android a iOS

Chytré hodinky jsou vhodné pro systém Android (7.0 a vyšší) a systém iOS (10.0 a vyšší).
Podporují rozhraní Bluetooth 4.0.

2. Zapínání hodin

Stisknutím a podržením tlačítka napájení hodinky zapnete a vypnete. Krátkým stisknutím
stejného tlačítka můžete také zapnout a vypnout obrazovku.

3. Propojení s chytrým telefonem

Nejprve naskenujte QR kód přiložený k návodu ke stažení aplikace nebo vyhledejte
aplikaci pod názvem SZOS v mobilním obchodě ve svém chytrém telefonu.

V telefonech se systémem Android klikněte na pravý horní roh aplikace a naskenujte QR
kód, který je součástí hodinek. Poté potvrďte oprávnění a propojte všechny informace.

V případě systému iOS musíte nejprve zapnout Bluetooth, poté pomocí aplikace
naskenovat QR kód a poté postupovat podle pokynů aplikace. Po prvním připojení
aplikace vyzve k žádosti o spárování Bluetooth. Klepnutím na tlačítko "Pairing" se
připojíte.

*Pokud byly hodinky připojeny k jinému mobilnímu telefonu přes Bluetooth, zrušte
připojení na původním telefonu a zrušte nastavení.

*Název připojení Bluetooth pro volání je AW12 Pro.

*Pokud jsou hodinky připojeny k Bluetooth, můžete je používat k přijímání a uskutečňování
hovorů. Připojení funguje v dosahu 5 metrů.



*Před prvním použitím hodinky nabijte.

* Hodinky nejsou vhodné pro plavání.

4. Představení a použití funkcí, které chytré hodinky nabízejí

Aby aplikace správně fungovaly, musí se uživatel před použitím chytrých hodinek nejprve
zaregistrovat. Připojte chytrý telefon k chytrým hodinkám (popsáno výše). Propojte data
mezi telefonem a chytrými hodinkami (např. časté kontakty, hudbu, oznámení zpráv atd. -
Více o tom níže).

Po stažení aplikace do telefonu a jejím spárování s chytrými hodinkami získáte přístup k
níže uvedeným funkcím.

Správa funkcí umožňuje pomocí tlačítka přepínat mezi možnostmi (oznámení, aplikace,
poslech hudby...).

● Měření a analýza spánku (vypočítá délku a hloubku denního spánku).
● Měření srdečního tepu (místo, které snímá srdeční tep, se nachází na zadní

straně hodinek a musí být blízko kůže).
● Měření sportovní aktivity (počet kilometrů a kroků, spotřeba kalorií; podporuje

venkovní i halové sportovní aktivity)
● Nejčastější kontakty (připojení k adresáři a stažení 10 nejčastějších kontaktů)
● Hladina kyslíku v krvi (podobně jako srdeční tep, na zadní straně hodinek se měří

množství kyslíku v krvi)
● Vyhledávání chytrých hodinek prostřednictvím chytrého telefonu (pokud jsou

chytré hodinky připojeny k aplikaci, můžete je vyhledat prostřednictvím telefonu,
přičemž tato možnost funguje i v opačném směru)

● Stopky
● Přijímání zpráv a oznámení (hodinky zavibrují, když obdržíte zprávu nebo

oznámení přes Facebook, WhatsApp, Skype atd.)
● Nastavení (v nastavení můžete nastavit hlasitost, nastavení displeje, jazyk atd.)
● Budík (prostřednictvím mobilní aplikace můžete nastavit 5 budíků)
● Časovač
● Přehrávání hudby (3 typy přehrávání hudby: hudba z chytrých hodinek, hudba z

mobilního telefonu, hudba přes Bluetooth)


