
Návod na použitie inteligentných hodiniek 

Smartwatch KW10 

 

 

 

Hodinky je možné spárovať s: 

 mobilným telefónom so systémom Android: podpora OS 5.0 a vyššie, 

 mobilným telefónom so systémom iOS: podpora OS 9.0 a vyššie. 

Spôsob nastavenia spony:  

 schéma spony (obr.  č.1), 

 použite priloženú ihlu na zodvihnutie spony a posuňte pracku do správnej polohy (obr. č.2), 

 poloha sedla pracky by mala byť zarovnaná s drážkou (obr. č.3), 

 sponu zaveste na tenkú tyčku a potom zatlačte pracku (obr. č.4). 

 



 

Hlavné funkcie hodiniek: 

Zapnutie inteligentných hodiniek:  stlačením a podržaním dotykovej plochy hodiniek alebo bočného 

tlačidla na 3 sekundy, hodinky zapnete.  

Pohotovostný režim: krátkym stlačením bočného tlačidla alebo oblasti dotykovej plochy hodinky 

prebudíte. 

Vypnutie inteligentných hodiniek:  stlačením dotykovej oblasti v rozhraní vypnutia vstúpite do výberu 

vypnutia.  

Výber témy:  dlho stlašte dotykovú oblasť  v rozhraní výberu témy (obr. č.3), vsúpte do rozhrania 

výberu (obr. č.4),  dlhým stlačením dotykovej oblasti prepnete ľubovoľný požadovaný štýl.  

 

 



Krokomer, kalórie a vzdialenosť: po zapnutí hodiniek sa automaticky zapne funkcia počítania krokov, 

kalórií  a prejdenej vzdialenosti. Po úspešnom spárovaní náramku s aplikáciou sa športové údaje 

automaticky synchronizujú v reálnom čase (alebo sa manuálne obnovia). Tieto údaje sa vymažú každý 

deň o polnoci.  

Srdcová frekvencia:  dlhým stlačením dotykovej oblasti v rozhraní tepovej frekvencie spustíte 

meranie (obr. č.6). Stlačením a podržaním opustíte rozhranie merania alebo krátkym stlačením 

bočného tlačidla sa vrátite priamo do hlavného rozhrania. Hisória merania sa zobrazuje na hlavnom 

rozhraní srdcovej frekvencie (obr. č.5).  Počas merania srdcového tepu by ste mali náramok mať 

pevne upevnený na zápästí.  

 

 

Monitorovanie spánku:  predvolený čas monitorovania spánku pre hodinky je od 22:00 do 8:00. Keď 

je náramok úspešne spárovaný s aplikáciou, údaje o spánku sa automaticky synchronizujú v reálnom 

čase (alebo sa manuálne obnovia aby sa údaje nahrali do aplikácie).  

 

Športové režimy:  prepnite sa do rozhrania športového režimu, dlhým stlačením dotykovej oblasti 

rozhrania vstúpte do konkétneho športového režimu. K dispozícií je 9 športových režimov: beh, 



chôdza, lezenie, bicyklovanie, plávanie, hranie stolného tenisu, basketbal, bedminton, futbal. Dlhým 

stlačením dotykovej oblasti zvoleného športového režimu, hodinky zavibrujú a vy môžete začať 

cvičenie. Zobrazia sa Vám údaje o čase cvičenia, počte krokov a srdcovej frekvencie. Opätovným 

stlačením a podržaním dotykovej oblasti sa cvičenie zastaví.  

 

 

 



 

Stopky: vstúpite dlhým stlačením dotykovej oblasti v rozhraní stopiek a jedným dotykom spustíte 

meranie času, následne jedným dotykom meranie zastavíte. Dlhým stlačením opustíte rozhranie 

stopiek.  

Stiahnutie aplikácie:  

Pomocou mobilného telefónu naskenujte QR kód zobrazený v priloženom manuále, stiahnite si 

aplikáciu a nainštalujte ju podľa pokynov.  

Alebo vyhľadajte v Google Play alebo v App store výraz „LinkTo Health“  a aplikáciu stiahnite.  

Pripojenie hodiniek k aplikácií:  

Vstúpte do aplikácie, vyberte možnosť „Prihlásiť sa“ alebo „Registrovať“ alebo „Prihlásiť sa bez 

registrácie“ (obr. č.8). Po úspešnom prihlásení ťuknite v spodnej časti na ikonku hodiniek a vstúpite 

tak do rozhrania zariadenia (obr. č.9). Ťuknite na „Pridať nové zariadenie“ a vyberte zariadenie (obr. 

č.10).  Ťuknite na obrázok inteligentných hodiniek KW10 a vstúpte na stránku pripojenia (obr. č.11), 

následne ťuknite na manuálne pripojenie, nájdite správny názov v Bluetooth rozhraní vášho 

zariadenia a ťuknite naň (obr. č.12). Obrázok č. 13 zobrazuje správne pripojené hodinky k aplikácii.  



 

 

 

 



 

 

 

Funkcie, ktoré možno použiť po pripojení k aplikácií:  

Oznámenie prichádzajúceho hovoru – v aplikácií je možné zapnúť upozornenie na prichádzajúci 

hovor. 

Upozornenia na prijaté správy  a notifikácie z aplikácií – v aplikácií je možné nastaviť od ktorých 

aplikácií (napr. Facebook, Instagram,...) Vám majú hodinky oznámovať pijaté správy a notifikácie. 

Neprečítané správy je možné skontrolovať v rozhraní „Zobrazovanie správ“. Hodinky dokážu zobraziť 

až 3 neprečítané správy.  

Budík – ťuknutím na budík vstúpite na stránku s nastaveniami a ťuknutím na + pridáte nový budík. 

Posúvaním nahor a nadol nastavíte čas budíka. Hodinky budú v čase nastaveného budíka vibrovať.  

Pripomienka menštruácie – ťuknutím na „Pripomienka menštruácie“ vstúpite na stránku nastavenia. 

Ak chcete zapnúť pripomienku, ťuknite na „Spustiť pripomenutie“. Nastavte dátum poslednej 

menštruácie, cyklus a dni menštruácie. Môžete zadať aj dátum narodenia, vek a výšku. Ťuknutím na 

„Zaznamenať viac“ zaznamenáte bolesť a náladu počas menštruácie.  

Pripomienka dlhého sedenia, užívania liekov, pitného režimu a stretnutia – nastavíte ťuknutím na 

tieto pripomienky.  



Rozsvietnie obrazovky zodvihnutím zápästia – nastavíte ťuknutím na túto možnosť 

a obrazovka hodiniek sa automaticky rozsvieti vždy keď zdvihnete ruku alebo otočíte zápästie 

smerom k telu.  

Nepretržité monitorovanie srdcovej frekvencie – ťuknite na „Monitorovanie srdcovej frekvencie“ 

a hodinky majte pripevnené na zápästí. Hodinky budú automaticky monitorovať srdcovú frekvenciu 

každých 5 minút.  

Fotografovanie na ďiaľku – ťuknutím na možnosť „Fotoaparát“ zapnete telefón a jeho kameru. 

Potrasením hodiniek nasnímate fotografiu, ktorá sa uloží do albumu v mobilnom telefóne.  

Poznámka: v prípade žiadosti o povolenie, ktoré sa objaví auotmaticky, zvoľte možnosť Povoliť. 

Nájsť môj mobilný telefón a Nájsť moje zariadenie – ťuknutím na hodinkách na možnosť „Nájsť môj 

telefón“ zapnete túto fuknciu a Váš mobilný telefón zazvoní aby ste ho mohli nájsť. Ťuknutím 

v aplikácií na možnosť „Nájsť moje zariadenie“ zapnete túto fuknciu a Vaše hodinky budú vibrovať 

aby ste ich mohli nájsť.  

Aktualizácia firmvéru – keď sa aktualizuje nová verzia programu zariadenia, po pripojení k aplikácií sa 

zobrazí výzva na aktualizáciu firmvéru.  

Riešenia problémov:  

 Náramok nie je možné zapnúť: 

- stlačte dotykovú oblasť obrazovky hodiniek na viac ako 3 sekundy, 

- uistite sa, že máte dostatok batérie, nabite hodinky a znovu ich zapnite, 

- ak sú hodinky dlhší čas vypnuté a bežná nabíjačka nereaguje, skúste nabíjať s výstupným 

výkonom 5V/2V. 

 Náramok sa vypne: 

-je možné, že batéria je vybitá, nabite hodinky a znova ich zapnite. 

 Krátky výkon batérie: 

-uistite sa, že je batéria úplne nabitá (nabíjajte aspoň 2 hodiny) 

 Hodinky nie je možné nabíjať:  

-výkon batérie sa môže po niekoľkých rokoch používania hodiniek znížiť, 

-skontrolujte, či nabíjačka funguje správne (adaptér a kábel), ak nie, skúste inú, 

-počas nabíjania skontrolujte správnosť pripojenia kábla k hodinkám. 


