
SMART HODINKY T500 PLUS

Správne nosenie
Hodinky sa najlepšie nosia tesne okolo zápästia.

Pohodlne si upravte veľkosť náramku.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov držte senzor blízko pokožky.

Nabite si hodinky
Pri prvom použití môžu mať hodinky veľmi slabú batériu. V tom prípade je nutné hodinky nabíjať

aspoň 2 hodiny.

Nainštalujte si aplikáciu do telefónu
Vstúpte do obchodu s aplikáciami v mobile a stiahnite si „HiWatch Pro“

Systémové požiadavky: Android 5.0+, iOS 9.0+, podpora bluetooth 4.0.

Pripojenie zariadenia
Pri prvom použití musíte hodinky pripojiť k aplikácii na kalibráciu. Po nadviazaní spojenia sa hodinky

automaticky zosynchronizujú s vaším telefónom.

- Zapnite bluetooth na svojom mobilnom telefóne.

- Otvorte aplikáciu Hiwatch Pro. Po zobrazení výzvy povoľte oprávnenia pre aplikáciu.

- Kliknite na “Nastaviť” na spodnom paneli a potom kliknite na "Zviažte zariadenia a zažite
viac funkcií" v hornej časti. (po zobrazení výzvy povoľte prístup pre aplikáciu)

- Aplikácia automaticky vyhľadá dostupné hodinky, vyberte tie svoje zo zoznamu, aby ste sa

pripojili.

(Niektoré modely majú svoj vlastný QR kód v ponuke hodiniek, ktorý môžete naskenovať v

aplikácii a pripojiť sa)

- Pre Android: povoľte všetky oprávnenia, ktoré aplikácia vyžaduje, aby sa zabezpečilo správne

používanie. (Upozornenia, spustenie na pozadí, používanie bluetooth, poloha, prístup ku

kontaktom atď.)

Priame spojenie s telefónom

Zapnite bluetooth na hodinkách a telefóne. Dostupné bluetooth zariadenia môžete vyhľadať

prostredníctvom hodiniek alebo telefónu a pripojiť ich. Po úspešnom pripojení sa ikona bluetooth

hodiniek zmení na zelenú.

Viazané zariadenie môžete odstrániť z nastavení hodiniek.

Ak chcete dostávať upozornenia z telefónu, musíte povoliť potrebné oprávnenia v nastaveniach

telefónu a zapnúť “Správu Push” v aplikácii Hiwatch Pro. (Môžete si vybrať, z ktorých aplikácií

budete dostávať upozornenia)



SMART HODINKY T500 PLUS

Funkcie hodiniek
Ak chcete hodinky zapnúť/vypnúť, podržte bočné tlačidlo aspoň 3 sekundy.

Krátkym stlačením ktoréhokoľvek bočného tlačidla rozsvietite obrazovku.

Potiahnutím hore a dole získate prístup k ponuke skratiek a klávesnici.

Potiahnutím doľava alebo doprava môžete prechádzať štýlmi ciferníkov.

Môžete si vybrať rôzne štýly menu.

Obnovením továrenského nastavenia hodiniek sa vymažú všetky údaje.

BT Klávesnica: zadajte číslo, na ktoré chcete zavolať. Mobil a hodinky sa synchronizujú v reálnom

čase.

BT hovor: hodinky podporujú bluetooth hovory

BT hudba: po pripojení cez bluetooth môžete ovládať prehrávanie hudby z telefónu.

Upozornenia: zobrazenie upozornení z telefónu po pripojení cez bluetooth a aplikáciu.

Záznam pohybu: hodinky zaznamenávajú 3 súbory údajov: kroky, cvičenie a státie.

Monitorovanie srdcovej frekvencie: skener na zadnej strane hodiniek musí byť blízko pokožky, pre

meranie stlačte štart

Monitorovanie krvného tlaku: skener na zadnej strane hodiniek musí byť blízko pokožky, pre meranie

stlačte štart

Cvičenie: na výber je množstvo športových režimov, hodinky budú zaznamenávať údaje počas

cvičenia vo zvolenom režime.

Monitorovanie spánku: keď nosíte hodinky počas spánku, hodinky automaticky analyzujú kvalitu

vášho spánku. Podrobnosti si môžete pozrieť v aplikácii.

Nastavenia: bluetooth ON/OFF, zobudenie zdvihnutím ruky, hodiny, displej, jazyk, reset, informácie o

hodinkách

Opatrenia
Pred prvým použitím hodinky úplne nabite.

Aby ste predišli poškodeniu, použite priloženú nabíjačku.

Bluetooth sa odpojí na veľkú vzdialenosť (viac ako 10 m).

Bluetooth môže byť počas používania občas odpojené, skontrolujte aplikáciu. Údaje môžete

manuálne synchronizovať v aplikácii Hiwatch.


