
Inteligentné hodinky WS57

Užívateľská príručka
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Ďakujeme, že ste si vybrali naše inteligentné hodinky. Môžete si prečítať túto príručku, 
aby ste plne pochopili, ako ich používať. 
Pomocou pripojenie Bluetooth s Vaším mobilným telefónom si ho prispôsobujete na 
použitie. Poskytuje množstvo praktických funkcií, ktoré Vám uľahčia prácu s mobilným 
telefónom. Pomáha zaznamenávať pohybové a telesné funkcie.  

Systémové požiadavky:
- Mobilné telefóny so systémom Android 5.0 a novším IOS 9.0 a vyššie mobilné telefóny 
- Podpora Bluetooth BT 3.0

Inštalácia a stiahnutie aplikácie:

- Používatelia telefónov IOS/Android: naskenujte vyššie uvedený QR kód, stiahnite 
a nainštalujte aplikáciu.

- Android: Vyhľadajte „HryFine“ prostredníctvom softvéru obchod s aplikáciami 
na stiahnutie a inštaláciu aplikácie.

- Apple: Vyhľadajte „HryFine“ v obchode App Store stiahnuť a nainštalovať aplikáciu.

- WeChat: Sledujte oficiálny účet „Deer Enjoy Planet“, môžete získať odkaz na stiahnutie 
na stránke oficiálny účet.

- Počiatočné použitie: Aby ste zabezpečili správne používanie hodiniek, nabite pred 
prvým používaním batériu na 100%.
- Pre nabíjanie je potrebné spojiť kontakt nabíjacej svorky nabíjačky a kontaktu 
na zadnej strane hodiniek.
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Pripojenie k hodinkám a APP
- Zadajte úplné povolenia počas procesu inštalácie hodinky a mobilný telefón musia byť 
pripojený k APP a mobilnému telefónu Bluetooth na dosiahnutie všetkých funkcií.

- Spôsob pripojenia APP: otvorte aplikáciu APP a zapnite Bluetooth telefónu, APP vám 
pripomenie, aby ste povolili notifikačný bod na potvrdenie. Kliknutím pridáte 
zariadenie, vyhľadajte názov zariadenia a kliknite na Pripojiť. Aplikáciu pripojte 
k hodinkám.

- Pripojenie Bluetooth mobilného telefónu: Bluetooth mobilného telefónu musí byť 
aktívny. Vyhľadajte zariadenie v menu Bluetooth podľa daného modelu a kliknite na 
Pripojiť a spárujte.

- Jednoduché riešenie bežných problémov s Bluetooth: Kvôli nejednotnosti 
v protokole Bluetooth rôznych značiek mobilných telefónov, niekedy aj Bluetooth môže 
byť spojenie medzi mobilným telefónom a hodinkami nestabilné. Môžete vypnúť 
Bluetooth na mobilnom telefóne a znova ho pripojte alebo resetujte hodinky na 
továrenské nastavenia. Ak sú napríklad Hodinky v standby režime, môžete stlačiť 
a podržať vypínač na 10 sekúnd na reštartovanie hodiniek.

- Ako overiť, či je pripojenie Bluetooth úspešné: Ikona Bluetooth v ľavom hornom 
rohu hlavnej stránky menu je oválna, čo znamená, že je pripojenie Bluetooth je úspešné. 
Pomocou hodiniek kliknutím nájdite telefón, resp. vstúpte do APP a nájdite hodinky. 
Ak dôjde k vibráciám, to znamená, že APP je úspešne pripojená.

- Ak hodinky neupozorňujú na prichádzajúci hovor, nezobrazia sa žiadne upozornenia 
pripomenutie na QQ WeChat, musíte nastaviť telefón. Otvoríte nastavenia/nastavenia 
upozornení, otvorte príslušné a udeľte aplikácii povolenia prijímať informačné 
oznámenia.

Návod na obsluhu:
- Tlačidlo napájania: Krátkym stlačením horného tlačidla sa vrátite, Stlačením dolného 
tlačidla prebudíte/vypnete obrazovku a dlhé stlačenie môže slúžiť na prepínanie 
hodiniek.
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Funkcie
- Číselná klávesnica: pripojte sa k mobilnému telefónu a vytočte číslo cez
 cez hodinky pomocou Bluetooth a telefonovať môžete na strane hodiniek.

- Kontakt: Po úspešnom pripojení hodiniek k APP, môžete pridať kontakt do APP. 
Pokiaľ bol kontakt úspešne pridaný, telefónny zoznam hodinky zobrazia synchrónne. 
Kliknite na kontakt v telefónnom zozname na hodinkách na uskutočníte hovor 
(Poznámka: Náramok potrebuje Pripojiť mobilný telefón pomocou Bluetooth).

- Informácie: Obsah správy push môže byť zobrazené, ako napríklad: QQ, WeChat atď. 
(Vyššie uvedený systém IOS12 bude predvolené blokovať SMS pripomienky).

- Pohyb:
1. Vstúpte do športového režimu (beh, chôdza, jazda na bicykli, lezenie) vyberte 
rozhranie, opätovným kliknutím spustíte zodpovedajúce sledovanie údajov športového 
režimu: cvičenie, čas, vzdialenosť, spálené kalórie a údaje o tepovej frekvencii.
2. Záznam: zaznamenávajte všetky údaje o cvičení

- Krokomer: Vypočítajte si údaje o počte krokov za deň, vymažte údaje o 00:00 ráno 
a zobrazte ich v APP.

- Monitorovanie spánku: Ak chcete monitorovať spánok, zapnite detekciu jeho kvality.

- Upomienka nečinnosti: Nastavte uponienku na nečinnosť, náramok bude vibrovať, 
keď uplynie čas, a rozhranie bude zobrazovať pripomienku.

- Srdcová frekvencia: Priložte hodinky blízko k zápästiu, najlepšie miesto na nosenie je 
ľavé zápästie. Je možné merať srdcovú frekvenciu v reálnom čase. Normálna hodnota 
priemerného človeka je 60-100 úderov/min.

- Krvný tlak: Priložte hodinky blízko k zápästiu, najlepšie miesto na nosenie je ľavé 
zápästie. Hodinky dokážu merať krvný tlak v reálnom čase.

- Monitorovanie kyslíka v krvi: Hodinky sú pevne pripevnené na zápästie. Hodnoty 
krvného kyslíka možno merať v reálnom čase. Normálny rozsah hodnoty je všeobecne 
95 % až 100 %.
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- Kamera Bluetooth: Keď otvoríte rozhranie aplikácie, telefón automaticky prepne do 
rozhrania fotoaparátu,  kliknite na hodinky a urobte fotografiu, telefón urobí fotografiu a 
uloží fotografiu do paäte telefónu; alebo otvorte APP, zadajte selfie diaľkového 
ovládania, telefón zobrazí rozhranie fotoaparátu a hodinky urobia fotografie aj pri 
zatrasení zápästím.

- Hudba Bluetooth: ovládanie na prehrávanie hudby v telefóne.

- Nájsť telefón: Keď sú hodinky pripojené k mobilnému telefónu, nájdite mobil 
klepnutím na strane hodiniek. Dlho stlačte ikonu lupy, mobil začne vyzváňať.

- Počasie: Zobrazenie aktuálnej teploty a počasia.

- Stopky: Spustenie stopiek a ukončenie stopiek.

- Budík: Môžete si nastaviť vlastný budík v APP a hodinky pri alarme zavibrujú. 

- Nastavenia: Môžete nastaviť zapnutie alebo vypnutie vibrácií a zdvihnutím zápästia 
rozjasníte obrazovku.

- Štýl: Môžete nastaviť a zmeniť štýl používateľského rozhrania.

- Informácie: Zobrazte sériový kód MAC, názov Bluetooth a číslo verzie tohto zariadenia.

- Jas: môžete nastaviť intenzitu jasu hodiniek.

- QR kód: QR kód pre stiahnutie mobilnej aplikácie.

- Reset: Nechajte svoje zariadenie resetovať a vymazať dáta, ako napr. krokomer, 
spánok atď.

- Baterka: Zapnite funkciu baterky na obrazovke a displej hodiniek bude žiariť na bielo. 
Zdvihnutím ruky rozjasníte obrazovku.

- Jazyk: Po pripojení k APP možete jazyk synchronizovať s hodinkymi; alebo prepnite 
jazyk na strane hodiniek a bude synchronizovaný na strene APP
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Bezpečnostné opatrenia pri používaní:
- Nevhodné na kúpanie a plávanie.
- Pri synchronizácii údajov pripojte hodinky.
- Na nabíjanie použite pribalený originálny nabíjací kábel.
- Nevystavujte hodinky extrémnej vlhkosti, vysokým alebo extrémne nízkym teplotám 
po dlhú dobu.

Údržba hodiniek:
- Zabráňte poškriabaniu senzora, chráňte ho pred poškodením.
- Povrch hodiniek môžete utrieť vlhkou handričkou, na odstránenie oleja alebo prachu 
použite jemné mydlo a vodu.
- Nevystavujte hodinky chemickým látkam, ako je benzín, čistiace rozpúšťadlá, 
propanol, alkohol alebo repelent proti hmyzu, chemikálie môžu poškodiť tesnenie 
hodiniek a povrch puzdra.
- Zabráňte tomu, aby boli vaše hodinky vystavené silným otrasom a extrémnemu teplu.
Tento produkt nedisponuje vlastnosťou IP68, nie je vhodné ich vystavovať priamemu 
striekaniu vody a dažďu, neodporúča sa umývať si ruky s nasadenými hodinkami, 
je nevhodné navštevovať sauny atď., voda a vodná para môžu hodinky poškodiť. 
Na všetky vyššie uvedené poškodenia sa nevzťahuje záruka, alebo bezplatná oprava. 


