
Instrucțiuni de utilizare
CasualWatch

1. Potrivit pentru sistemul Android și iOS

Acest smartwatch este compatibil cu sistemul Android (7.0 și o versiune ulterioară) și
sistemul iOS (10.0 și o versiune ulterioară). Suportă Bluetooth 4.0.

2. Pornirea ceasului

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a porni și opri ceasul. De asemenea,
puteți porni și opri ecranul printr-o apăsare scurtă a aceluiași buton.

3. Conexiune cu smartphone

Mai întâi, scanați codul QR atașat instrucțiunilor pentru a descărca aplicația sau căutați
aplicația sub numele SZOS în magazinul online de pe smartphone.

Pe telefoanele Android, faceți click în colțul din dreapta sus al aplicației pentru a scana
codul QR care vine cu ceasul. Apoi confirmați permisiunea și conectați toate informațiile.

Pentru iOS, mai întâi trebuie să activați Bluetooth, apoi să utilizați aplicația pentru a scana
codul QR și apoi să urmați instrucțiunile aplicației. Când aplicația este conectată pentru
prima dată, va solicita o aprobare de asociere Bluetooth. Faceți click pe „Asociere”pentru a
vă conecta.

*Dacă ceasul a fost conectat la un alt telefon mobil prin Bluetooth, anulați conexiunea la
telefonul respectiv și anulați setările.

*Numele conexiunii Bluetooth pentru apelare este AW12 Pro.

*Când ceasul este conectat la Bluetooth, îl puteți folosi pentru a primi și a efectua apeluri.
Conexiunea funcționează la o rază de 5 metri.

* Vă rugăm să-l încărcați înainte de prima utilizare.

* Ceasul nu este recomandat a fi purtat atunci când înotați.

4. Prezentarea și utilizarea funcțiilor oferite de ceasul inteligent

Pentru ca aplicațiile să funcționeze corect, utilizatorul trebuie mai întâi să se înregistreze
înainte de a utiliza smartwatch-ul. Conectați smartphone-ul la smartwatch (descris mai
sus). Asociați datele între telefon și smartwatch (de exemplu contacte frecvente, muzică,
notificări de mesaje etc. - mai multe despre acest lucru mai jos).

După ce descărcați aplicația pe telefon și o asociați cu smartwatch-ul, veți avea acces la
funcțiile de mai jos.



Gestionarea funcțiilor vă permite să utilizați butonul pentru a comuta între opțiuni
(notificări, aplicații, ascultare de muzică...).

● Măsurarea și analiza somnului (calculează durata și profunzimea somnului în timpul
zilei)

● Măsurarea ritmului cardiac (locul care detectează ritmul cardiac este pe spatele ceasului
și trebuie să fie aproape de piele)

● Măsurarea activității sportive (număr de kilometri și pași, consum de calorii; susține
activități sportive în aer liber și în interior)

● Cele mai frecvente contacte (conectați-vă la director și descărcați cele mai frecvente 10
persoane de contact)

● Nivelul de oxigen din sânge (similar cu ritmul cardiac, prin apropiera părții din spate a
ceasului de piele, acesta măsoară cantitatea de oxigen din sânge)

● Căutarea unui smartwatch prin intermediul unui smartphone (când smartwatch-ul este
conectat la aplicație, acesta poate fi găsit prin intermediul telefonului, iar opțiunea
funcționează și în sens invers)

● Cronometru

● Primiți mesaje și notificări (ceasul va vibra când primiți un mesaj sau o notificare prin
Facebook, WhatsApp, Skype etc.)

● Setări (în setări puteți seta volumul, setările afișajului, limba etc.)

● Alarmă (puteți seta 5 moduri de alarmă prin aplicația mobilă)

● Temporizator

● Redare muzică (3 tipuri de redare muzicală: muzică pentru smartwatch, muzică pentru
telefonul mobil, muzică Bluetooth)


