
Οδηγίες για το έξυπνο ρολόι CasualWatch

1. Κατάλληλο για σύστημα Android και iOS

Το έξυπνο ρολόι είναι κατάλληλο για σύστημα Android (7.0 και άνω) και σύστημα iOS (10.0
και άνω). Υποστηρίζει Bluetooth 4.0.
.

2. Ενεργοποίηση του ρολογιού

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε και να
απενεργοποιήσετε το ρολόι. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε
την οθόνη με ένα σύντομο πάτημα του ίδιου κουμπιού.

3. Σύνδεση με smartphone

Αρχικά, σαρώστε τον κωδικό QR που επισυνάπτεται στις οδηγίες για να κατεβάσετε την

εφαρμογή ή αναζητήστε την εφαρμογή με το όνομα SZOS στο  smartphone σας.

Σε τηλέφωνα Android, κάντε κλικ στην επάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής για να σαρώσετε
τον κωδικό QR που συνοδεύει το ρολόι. Στη συνέχεια, επιβεβαιώστε την άδεια και συνδέστε
όλες τις πληροφορίες.
Για iOS, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε το Bluetooth, στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε
την εφαρμογή για να σαρώσετε τον κωδικό QR και, στη συνέχεια, να ακολουθήσετε τις
οδηγίες της εφαρμογής. Όταν η εφαρμογή συνδεθεί για πρώτη φορά, θα ζητήσει ένα αίτημα
σύζευξης Bluetooth. Κάντε κλικ στο "Pairing" για να συνδεθείτε.

*Εάν το ρολόι ήταν συνδεδεμένο με άλλο κινητό τηλέφωνο μέσω Bluetooth, ακυρώστε τη
σύνδεση στο αρχικό τηλέφωνο και ακυρώστε τις ρυθμίσεις.

*Το όνομα σύνδεσης Bluetooth για κλήση είναι AW12 Pro.

*Όταν το ρολόι είναι συνδεδεμένο σε Bluetooth, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ρολόι για
λήψη και πραγματοποίηση κλήσεων. Η σύνδεση λειτουργεί στην εμβέλεια των 5 μέτρων.

*Παρακαλούμε φορτίστε το πριν την πρώτη χρήση.

* Το ρολόι δεν είναι κατάλληλο για κολύμπι.



4. Παρουσίαση και χρήση των λειτουργιών που προσφέρει το έξυπνο ρολόι

Για να λειτουργήσουν σωστά οι εφαρμογές, ο χρήστης πρέπει πρώτα να εγγραφεί
πριν χρησιμοποιήσει το έξυπνο ρολόι. Συνδέστε το smartphone στο smartwatch
(διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω). Συνδέστε δεδομένα μεταξύ του
τηλεφώνου και του smartwatch σας (π.χ. συχνές επαφές, μουσική, ειδοποιήσεις
μηνυμάτων κ.λπ. - περισσότερες πληροφορίες για αυτό παρακάτω).

Μόλις κατεβάσετε την εφαρμογή στο τηλέφωνό σας και την αντιστοιχίσετε με το
smartwatch σας, θα έχετε πρόσβαση στις παρακάτω δυνατότητες.

Η διαχείριση λειτουργιών σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το κουμπί για εναλλαγή
μεταξύ επιλογών (ειδοποιήσεις, εφαρμογές, ακρόαση μουσικής...).

Μέτρηση και ανάλυση ύπνου (υπολογίζει τη διάρκεια και το βάθος του ημερήσιου
ύπνου)
Μέτρηση καρδιακών παλμών (το σημείο που ανιχνεύει τον καρδιακό ρυθμό
βρίσκεται στο πίσω μέρος του ρολογιού και πρέπει να είναι σε επαφή με το δέρμα)
Μέτρηση αθλητικής δραστηριότητας (αριθμός χιλιομέτρων και βημάτων,
κατανάλωση θερμίδων, υποστηρίζει αθλητικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς και
εσωτερικούς χώρους)
Οι πιο συχνές επαφές (συνδεθείτε στον κατάλογο και κατεβάστε τις 10 πιο συχνές
επαφές)
Επίπεδο οξυγόνου στο αίμα (παρόμοιο με τον καρδιακό ρυθμό, το πίσω μέρος του
ρολογιού μετρά την ποσότητα οξυγόνου στο αίμα)
Αναζήτηση έξυπνου ρολογιού μέσω smartphone (όταν το έξυπνο ρολόι είναι
συνδεδεμένο στην εφαρμογή, μπορείτε να το βρείτε μέσω του τηλεφώνου και η
επιλογή λειτουργεί επίσης προς την αντίστροφη κατεύθυνση)
Χρονόμετρο
Λάβετε μηνύματα και ειδοποιήσεις (το ρολόι θα δονείται όταν λαμβάνετε ένα
μήνυμα ή ειδοποίηση μέσω Facebook, WhatsApp, Skype κ.λπ.)
Ρυθμίσεις (στις ρυθμίσεις μπορείτε να ορίσετε την ένταση ήχου , τις ρυθμίσεις
οθόνης, τη γλώσσα κ.λπ.)
Ξυπνητήρι (μπορείτε να ορίσετε 5 ξυπνητήρια μέσω της εφαρμογής για κινητά)
Χρονόμετρο
Αναπαραγωγή μουσικής (3 τύποι αναπαραγωγής μουσικής: μουσική έξυπνου
ρολογιού, μουσική από κινητό τηλέφωνο, μουσική Bluetooth)


