
 

Haylou Smart Watch 2 
Chytré hodinky 

 
Rady 
1) Pred použitím chytrých hodiniek si pozorne prečítajte 
príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie. 
2) Pred prvým použitím nechajte hodinky plne nabiť. 
3) Ak hodinky nepoužívate, každé 2 týždne je 
nabíjajte, pre zachovanie čo najdlhšiu výdrže batérie. 
4) Pre nabíjanie hodiniek používajte iba priložený 
nabíjací kábel a schválený kvalitný napájací zdroj. 
 
Varovanie 
1) Nikdy nerozoberajte, neopravujte hodinky, aby nedošlo k ich poškodeniu alebo k 
poraneniu. 
2) Nevystavujte hodinky extrémnym teplotám (pod -20 ° C a nad +45 ° C). 
3) Na čistenie hodiniek nepoužívajte čistiace prostriedky. Čistite je handričkou z 
mikrovlákna. 
 
Popis produktu 

 

 

 
 
Aktivácia 
Pri prvom použití aktivujte hodinky pripojením 
nabíjačky podľa obrázkov nižšie. Nasaďte si hodinky na ruku a upravte remienok tak, 
aby hodinky pohodlne sedeli na vašom zápästí. Monitorovanie srdcovej frekvencie 
nemusí správne fungovať, ak budete hodinky nosiť príliš voľne alebo príliš utiahnuté. 
 
Párovanie s aplikáciou 
1) Naskenujte si nižšie uvedený QR kód a nainštalujte si 
aplikáciu Haylou . Aplikáciu tiež možné vyhľadať v  
obchodu Google Play alebo na Apple App Store 
 

 
 

Spustite program, vytvorte si účet a potom postupujte podľa pokynov na displeji. 
 
POZNÁMKY: 
Uistite sa, že je vo vašom telefóne zapnutá funkcia 
Bluetooth. Pri párovaní majte hodinky blízko telefónu. 

 
Použitie hodiniek 
 

 

 
 

1) Pre Rýchle nastavenie prejdite na hlavnej obrazovke prstom nadol 
2) Pre Ovládací panel potiahnite prstom na hlavnej obrazovke prstom hore 
3) Pre prechod medzi ďalšími obrazovkami potiahnite prstom na hlavnej obrazovke 
prstom doľava alebo doprava 
4) Mimo Hlavná obrazovku prejdite prstom doprava pre návrat späť  
5) Na zmenu ciferníku podržte prst 3 sekundy na hlavnej obrazovke 
6) Pre vypnutie / zapnutie podržte ovládacie tlačidlo 3 sekundy 
7) Pre návrat na Hlavné obrazovku krátko stlačte ovládacie tlačidlo 
8) Počas cvičenia stlačte krátko ovládacie tlačidlo pre pozastavenie obnovenie 
cvičenie 
 
Ako nabiť hodinky 
Keď vás hodinky upozorní na slabú batériu, nabite ich. 
 
 

 
Funkcie menu 
 

 
 
POZNÁMKY: 
1) Pri sledovaní tepovej frekvencie srdca s hodinkami nepohybujte. 
2) Hodinky majú stupeň krytia IP68. Možno ich používať při plávanie alebo 
sprchovanie. Nepoužívajte ich pri potápaní alebo do sauny. 
3) Ovládacie tlačidlo ani dotykový displej nemožno používať pod vodou. Mokré 
hodinky osušte jemnou handričkou. 
4) Nenoste hodinky na ruke príliš tesne. Udržujte hodinky a zápästia čisté a suché. 
Pravidelne opláchnite remienok čistou vodou. Ak sa objaví alergia, prestaňte hodinky 
ihneď používať a okamžite vyhľadajte lekára. 
 
Parametre 
Model: Haylou-LS02 
Typ batérie: Li-ion 
Kapacita batérie: 260 mAh 
Nabíjacie napätie: 5 V 
Pracovná teplota: -20 ° C do +45 ° C 
Stupeň krytia: IP 68 
Bezdrôtové spojenie: Bluetooth v5.0 
Podporované systémy: Android 4.4 alebo iOS 8.0 a novšie 
Hmotnosť: 34 g 
Rozmery: 48 × 36 × 11,1 mm 
Materiál remienka: TPU 
Rozsah remienka: 155-216 mm 


