
Instrukcja obsługi smartwatcha CasualWatch

1. Odpowiedni dla systemu Android i iOS

Smartwatch jest odpowiedni dla systemu Android (7.0 i wyższe) oraz systemu iOS (10.0 i wyższe).
Obsługuje technologię Bluetooth 4.0.

2. Włączenie zegara

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć lub wyłączyć zegarek. Możesz również
włączyć i wyłączyć ekran krótkim naciśnięciem tego samego przycisku.

3. Połączenie ze smartfonem

Najpierw zeskanuj kod QR dołączony do instrukcji pobrania aplikacji lub wyszukaj aplikację pod
nazwą SZOS w sklepie mobilnym na swoim smartfonie.

Na telefonach z systemem Android kliknij w prawym górnym rogu aplikacji, aby zeskanować kod

QR dołączony do zegarka. Następnie potwierdź pozwolenie i połącz wszystkie informacje.

W przypadku systemu iOS należy najpierw włączyć Bluetooth, następnie użyć aplikacji do

zeskanowania kodu QR, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami aplikacji. Gdy aplikacja

jest połączona po raz pierwszy, wyświetli monit o prośbę o sparowanie Bluetooth. Kliknij

"Parowanie", aby się połączyć.

*Jeśli zegarek był połączony z innym telefonem komórkowym przez Bluetooth, anuluj połączenie w

oryginalnym telefonie i anuluj ustawienia.

*Nazwa połączenia Bluetooth do dzwonienia to AW12 Pro.

*Po podłączeniu do Bluetooth można używać zegarka do odbierania i wykonywania połączeń.

Połączenie działa w zasięgu 5 metrów.

*Proszę naładować go przed pierwszym użyciem.

* Zegarek nie nadaje się do pływania.



4. Prezentacja i wykorzystanie funkcji oferowanych przez inteligentny zegarek

Aby aplikacje działały prawidłowo, użytkownik musi najpierw zarejestrować się przed użyciem
smartwatcha. Podłączyć smartfon do smartwatcha (opisano powyżej). Połączyć dane pomiędzy
telefonem a smartwatchem (np. częste kontakty, muzyka, powiadomienia o wiadomościach itp. -
więcej o tym poniżej).

Po pobraniu aplikacji na telefon i sparowaniu jej ze smartwatchem, uzyskasz dostęp do poniższych
funkcji.

Zarządzanie funkcjami pozwala na wykorzystanie przycisku do przełączania się pomiędzy opcjami
(powiadomienia, aplikacje, słuchanie muzyki...).

● Pomiar i analiza snu (oblicza długość i głębokość snu dziennego)

● Pomiar tętna (miejsce, które wykrywa tętno znajduje się z tyłu zegarka i musi być blisko
skóry)

● Pomiar aktywności sportowej (liczba kilometrów i kroków, zużycie kalorii; obsługuje
aktywność sportową na zewnątrz i w pomieszczeniach)

● Najczęstsze kontakty (połącz się z katalogiem i pobierz 10 najczęstszych kontaktów)

● Poziom tlenu we krwi (podobnie jak w przypadku tętna, tył zegarka mierzy ilość tlenu we
krwi)

● Wyszukiwanie smartwatcha przez smartfon (gdy smartwatch jest połączony z aplikacją,
można go znaleźć przez telefon, opcja działa również w odwrotnym kierunku)

● Stoper
● Odbieranie wiadomości i powiadomień (zegarek zawibruje, gdy otrzymasz wiadomość

lub powiadomienie przez Facebook, WhatsApp, Skype itp.)

● Ustawienia (w ustawieniach można ustawić głośność, ustawienia wyświetlacza, język itp.)

● Alarm (za pośrednictwem aplikacji mobilnej można ustawić 5 budzików)

● Czasomierz
● Odtwarzanie muzyki (3 rodzaje odtwarzania muzyki: muzyka ze smartwatcha, muzyka z

telefonu komórkowego, muzyka z Bluetooth)


