
1. Alkalmas Android és iOS rendszerhez

Az okosóra Android rendszerhez (7.0 és újabb) és iOS rendszerekhez (10.0

és újabb) használható. Támogatja a Bluetooth 4.0-t.

2. Az óra bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot az óra be- és

kikapcsolásához. Ugyanannak a gombnak a rövid megnyomásával is be- és

kikapcsolhatja a képernyőt.

3. Csatlakozás okostelefonhoz

Először olvassa be az útmutatóhoz mellékelt QR-kódot az alkalmazás

letöltéséhez, vagy keresse meg az alkalmazást SZOS néven a

mobiláruházában okostelefonján.

Androidos telefonokon kattintson az alkalmazás jobb felső sarkára az

órához kapott QR-kód beolvasásához. Ezután engedélyezze az applikáció

hozzáférését, és kapcsolja össze az összes információt.

iOS esetén először be kell kapcsolnia a Bluetooth-t, majd az alkalmazás

segítségével be kell olvasnia a QR-kódot, majd kövesse az alkalmazás



utasításait. Amikor az alkalmazás először csatlakozik, Bluetooth-párosítási

kérést fog kérni. A csatlakozáshoz kattintson a "Párosítás" gombra.

*Ha az órát Bluetooth-on keresztül csatlakoztatták egy másik

mobiltelefonhoz, szüntesse meg a kapcsolatot az eredeti telefonon, és

törölje a beállításokat.

*A híváshoz szükséges Bluetooth-kapcsolat neve AW12 Pro.

*Ha az óra Bluetooth-hoz csatlakozik, használhatja az órát hívások

fogadására és kezdeményezésére. A csatlakozás 5 méteres távolságban

működik.

* Kérjük, az első használat előtt töltse fel.

* Az óra nem alkalmas úszáshoz

4. Az okosóra által kínált funkciók bemutatása és használata

Az alkalmazások megfelelő működéséhez a felhasználónak először
regisztrálnia kell az okosóra használata előtt. Csatlakoztassa az
okostelefont az okosórához (lásd fentebb). Adja meg a kellő engedélyeket
telefonja és okosórája között (pl. gyakori kapcsolatok, zene,
üzenetértesítések stb. – erről lentebb).



Miután letöltötte az alkalmazást telefonjára, és párosította okosórájával,
hozzáférhet az alábbi funkciókhoz.

A funkciókezelés lehetővé teszi, hogy a gombbal váltson az opciók között
(értesítések, alkalmazások, zenehallgatás...).

● Alvásmérés és -elemzés (kiszámítja a nappali alvás hosszát és
mélységét)
● Pulzusmérés (a pulzusmérő hely az óra hátulján található, és közel kell
lennie a bőréhöz)
● Sporttevékenység mérése (kilométerek és lépések száma,
kalóriafogyasztás; támogatja a szabadtéri és beltéri sporttevékenységeket)
● Leggyakoribb névjegyek (csatlakozzon a címtárhoz, és töltse le a 10
leggyakoribb névjegyet)
● A vér oxigénszintje (hasonlóan a pulzusszámhoz, az óra hátlapja méri a
vér oxigén mennyiségét)
● Okosóra keresése okostelefonon keresztül (amikor az okosóra
csatlakozik az alkalmazáshoz, a telefonon keresztül találja meg az
okosórát, és az opció fordított irányban is működik)
● Stopperóra
● Üzenetek és értesítések fogadása (az óra rezegni fog, ha üzenetet vagy
értesítést kap Facebookon, WhatsApp-on, Skype-on stb.)
● Beállítások (a beállításokban beállíthatja a hangerőt, a kijelző
beállításait, a nyelvet stb.)
● Ébresztő (5 ébresztőórát állíthat be a mobilalkalmazáson keresztül)
● Időzítő
● Zenelejátszás (3 féle zenelejátszás: okosóra zene, mobiltelefonos zene,
Bluetooth zene)


