
DETSKÉ SMART HODINKY Q19

1. Vložte SIM kartu
Uistite sa, že máte správny rozmer SIM karty

2. Párovanie s aplikáciou
a. Vyhľadajte aplikáciu “Dowear” vo vašom Android/iOS obchode s aplikáciami.

(Alternatívnou aplikáciou môže byť SeTracker)
b. Zaregistrujte sa v aplikácii, prejdite na pridanie inteligentných hodiniek, naskenujte

QR kód na zadnej strane hodiniek a pridajte spárujte ich.

3. Tlačidlá:
Tlačidlo zapnutia/vypnutia/SOS:

Krátke stlačenie: prebudenie alebo vypnutie obrazovky;

Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie inteligentných hodiniek.

Dotyková obrazovka: posunutím vľavo/vpravo prechádzate menu/funkciami.

Dotykové tlačidlo (na dolnej strane obrazovky): návrat do predchádzajúcej ponuky.

Fotoaparát: na fotografovanie.

4. Funkcie inteligentných hodiniek:
a. Klávesnica: na telefonovanie, ak ste inteligentné hodinky nepripojili k žiadnemu mobilnému

telefónu, vaše hodinky môžu volať na akékoľvek číslo, ak ste ich prepojili s mobilným telefónom,

musíte najskôr pridať kontaktné číslo do aplikácie a potom s hodinkami môžete volať iba na tie čísla.

b. Kontakty: po pridaní kontaktných čísel do aplikácie sa tieto čísla zosynchronizujú s kontaktmi

hodiniek.

c. Hlasové správy: vyberte kontaktnú osobu, dlhým stlačením vytvoríte hlasový záznam, uvoľnite, ak

chcete poslať hlasovú správu. Krátkym stlačením dotykového tlačidla alebo tlačidla zapnutia/vypnutia

ukončíte hlasové správy. Keď dostanete hlasovú správu, zobrazí sa ikonka, možete stlačiť horné

tlačidlo a vypočuť si správu alebo prejdite do menu.

d. Spoznajte priateľov: ak rôzne hodinky používajú “Dowear” aplikáciu, potraste ich aby ste sa

spriatelili.

e. Fotoaparát: kliknutím na fotoaparát nasnímate fotky, tie sa odošlú do aplikácie mobilného telefónu.

f. Stiahnutie aplikácie: pomocou mobilného telefónu naskenujte QR kód na stiahnutie aplikácie

“Dowear“. Zaregistrujte hodinky v aplikácii a potom môžete sledovať polohu hodiniek, pridať

kontaktné číslo (maximálne 30 čísel), vypnutie na diaľku, nastaviť budík, hlasitosť a čas, resetovať

hodinky, a iné nastavenia.

g. Baterka: môžete zapnúť/vypnúť baterku.

h. Téma: nastavenie ružovej alebo modrej témy.

i. CID: Tento QR kód slúži na prepojenie hodiniek s aplikáciou mobilného telefónu.

j. Vypnutie: stlačením môžete vypnúť inteligentné hodinky


