
Navodila za pametno uro CasualWatch

1. Primerna za Android in iOS sistem

Pametna ura je primerna za Android sistem (7.0 in višji) in za iOS sistem (10.0 in višji). Podpira
delovanje Bluetooth 4.0. 

2. Vklop ure

Za vklop in izklop ure dlje časa držite gumb za vklop. Na istem gumbu s krajšim pritiskom lahko
tudi vklopite in ugasnete zaslon. 

3. Povezava s pametnim telefonom

Najprej skenirajte QR kodo, priloženo navodilom za prenos aplikacije ali pa aplikacijo poiščite pod
imenom SZOS v vaši mobilni trgovini na pametnem telefonu.

Na telefonih z operacijskim sistemom Android je treba klikniti na zgornji desni kot v aplikaciji, da

poskenirate kodo QR, ki je priložena uri. Nato potrdite dovoljenje in povezovanje vseh informacij. 

Pri sistemu iOS morate najprej vklopiti Bluetooth, nato uporabiti aplikacijo za skeniranje kode QR

in zatem slediti navodilom aplikacije. Ko je aplikacija prvič povezana, bo pozvala k zahtevi za

povezovanje z Bluetooth. S klikom na "Pairing" se povežite.

*Če je bila ura preko Bluetooth povezave povezana z drugim mobilnim telefonom, povezavo

prekličete na originalnem telefonu in razveljavite nastavitve.

*Bluetooth ime za povezavo za telefoniranje je AW12 Pro.

*Ko je ura povezana s Bluetoothom, lahko s pomočjo ure sprejemate in opravljate klice. Povezava

deluje na 5 metrov.

*Pred prvo uporabo jo napolnite.

* Ura ni primerna za kopanje.



4. Predstavitev in uporaba funkcij, ki jih ponuja pametna ura

Uporabnik se mora za ustrezno delovanje aplikacij pred uporabo pametne ure najprej registrirati.
Pametni telefon povežite s pametno uro (opisano zgoraj). Povežite podatke s med telefonom in
pametno uro (npr. pogosti kontakti, glasba, obvestila o sporočilih itd. - več o tem v nadaljevanju). 

Ko naložite aplikacijo na vaš telefon in jo povežete s pametno uro, boste imeli dostop do funkcij
spodaj.

Upravljanje s funkcijami vam omogoča gumb s katerim preklapljate med možnostmi (obvestila,
aplikacije, poslušanje glasbe…). 

● Merjenje in analiza spanja (izračuna dolžino in globino dnevnega spanca)
● Merjenje srčnega utripa (mesto, ki zazna utrip srca je na zadnji strani ure in mora biti

tesno ob koži)
● Merjenje športne aktivnosti (število kilometrov in korakov, poraba kalorij; podpira zunanje

in notranje športne aktivnosti)
● Najpogostejši kontakti (povežite se z imenikom in prenesite 10 najpogostejših kontaktov)
● Stopnja kisika v krvi (podobno kot pri srčnem utripu, zadnja stran ure meri količino kisika

v krvi)
● Iskanje pametne ure preko pametnega telefona (ko je pametna ura povezana z

aplikacijo, lahko preko telefona najdete pametno uro, opcija pa deluje tudi v obratni smeri)
● Štoparica
● Prejemanje sporočil in obvestil (ura bo zavibrirala, ko boste dobili sporočilo ali obvestilo

preko Facebook-a, WhatsApp-a, Skype-a itd.)
● Nastavitve (med nastavitvami lahko nastavite glasnost, nastavitve zaslona, jezik itd.)
● Alarm (preko mobilne aplikacije lahko nastavite 5 budilk)
● Odštevalnik časa
● Predvajanje glasbe (3 vrste predvajanja glasbe: glasba na pametni uri, glasba iz

mobilnega telefona, glasba, ki se predvaja preko Bluetooth-a)


