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 【Bluetooth call Smart Watch】

 Σχηματικό διάγραμμα αλλαγής οθονης

Επιλογή τεσσάρων λειτουργιών κλήσης ， πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα, σύρετε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να επιλέξετε τη λειτουργία και επιθυμητή εμφάνιση. 
1.

【Προσαρμοστικές πλατφόρμες και απαιτήσεις】

 1. Android 4.4 και πιο πάνω.

 2. IOS8.5 και πάνω.

  3. Το τηλέφωνο θα πρεπεί να υποστηρίζει  Bluetooth 4.0.

【Λειτουργία Eισαγωγής του smartwatch】

1. Λειτουργία εναλλαγής διεπαφής: πλήκτρο διεπαφής κλήσης προς τα επάνω για είσοδο (σύντομο μήνυμα) διαδρομή προς τα κάτω (κλήση) διαδρομή αριστερά για είσοδο μενού μενού περιήγηση προς τα πάνω (επιστροφή)

2. Ρυθμίσεις κλήσεων: Ανοίξτε τη ρύθμιση του τηλεφώνου και μπείτε στο Bluetooth για να βρείτε την αντίστοιχη διεύθυνση του έξυπνου ρολογιού. Και μπορείτε να δείτε τον τηλεφωνικό κατάλογο, το ιστορικό κλήσεων και άλλα στο 

ρολόι.

3. Διεπαφή δεδομένων: Παρακολουθήστε τον χρόνο άσκησης, τα βήματα, τα χιλιόμετρα και τις θερμίδες που καίγονται εκείνη την ημέρα. Και μπορείτε  να παρακολουθείτε την ημέρα του βαθιού ύπνου και του ελαφρού ύπνου.

4. Διεπαφή καρδιακού ρυθμού: Πατήστε παρατεταμένα τη διεπαφή καρδιακού ρυθμού του ρολογιού για να μετρήσετε τον καρδιακό ρυθμό της καρδιά σας

5. Tιμή ρυθμού, σε αυτήν τη διεπαφή, μπορει να εμφανίστει τα τελευταία 10 δεδομένα μέτρησης καρδιακού ρυθμού

     6. Λειτουργία sport : Πατήστε παρατεταμένα για είσοδο στη διεπαφή sport mode, υπάρχουν πέντε μοντέλα περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία, σχοινάκι, ποδόσφαιρο. Κάντε κλικ σε αυτό και ξεκινήστε την καταγραφή του χρόνου  

     άσκησης και των θερμίδων και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ρολόι για να ελέγξετε την παύση ή το τέλος.

7. Μήνυματα: Μπορείτε να ελέγξετε το μήνυμα ανά πάσα στιγμή μετά τη σύνδεση του Bluetooth του κινητού τηλεφώνου με την εφαρμογή.

8. Διεπαφή μηνυμάτων: ανοίξτε το QQ WeChat και άλλες υπενθυμίσεις στην εφαρμογή. Όταν υπάρχουν QQ, WeChat, εισερχόμενες κλήσεις, SMS και άλλα μηνύματα στο κινητό τηλέφωνο, το ρολόι έχει αντίστοιχες υπενθυμίσεις.

9. Αναζήτηση της  συσκευής μου: Βρείτε το κινητό σας τηλέφωνο από το ρολόι ή βρείτε το ρολόι από το κινητό σας τηλέφωνο.

10. Έλεγχος μουσικής: Όταν είναι συνδεδεμένο σε κινητό τηλέφωνο, το ρολόι μπορεί να ελέγξει τη συσκευή αναπαραγωγής στο τηλέφωνο, όταν το κινητό τηλέφωνο παίζει μουσική, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα για να 

εισέλθετε στο ρολόι για να ελέγξετε το κινητό τηλέφωνο για αναπαραγωγή ή παύση της μουσικής, ή αλλαγή σε προηγούμενο τραγούδι ή στο επόμενο τραγούδι.

11. Ρυθμίσεις: Πατήστε παρατεταμένα σε αυτήν τη διεπαφή για να επιλέξετε άλλες λειτουργίες στη ρύθμιση, περιλαμβάνει χρονόμετρο, ρύθμιση φωτεινότητας και απενεργοποίηση.

12.  κάμερα: Ελέγξτε την από το ρολόι ， τραβήξτε φωτογραφίες με την κάμερα στο τηλέφωνο. Αυτό χρειάζεται  για εκκίνηση της κάμερας του τηλεφώνου Android εκ των προτέρων.

13. Άλλες λειτουργίες: Καθιστική υπενθύμιση, υπενθύμιση φόρτισης, υπενθύμιση αναβάθμισης, αναγνωριστικό καλούντος, ξυπνητήρι, διαχείριση αρχείων, εγγραφή προφίλ, χρονόμετρο, ημερολόγιο, αυτόματη αντιστοίχιση γλώσσας

(υπάρχει και ελληνικό μενού ρολογιού  επιλέξτε το στις /ρυθμίσεις / international.

【Σύνδεση εφαρμογής  Method 1.0】                                                                 

Fun to wear APP QR code            

1. Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR ή αναζητήστε "FunFunwear"Fun στο Android App Store ή αναζητήστε "FunFunwear"Fun στην εφαρμογή. Επιλέξτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή "FunFunwear"Fun ανάλογα  με τις διαφορετικές συ

σκευές. Εάν το κινητό σας τηλέφωνο είναι iphone, μεταβείτε στο Apple Store και αναζητήστε το "FunFunwear"Fun απευθείας για λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής, Η Σάρωση QR κώδικα γίνετε  απευθείας. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετ

ε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή αναζητώντας το "FunFunwear"Fun στο Google store.

2. Πατήστε παρατεταμένα τον κωδικό QR για 3 δευτερόλεπτα για εκκίνηση, άνοιγμα και είσοδο στη διεπαφή λήψης. Σύμφωνα με τις οδηγίες διεπαφής, επιλέξτε διαφορετικά μοντέλα κινητού τηλεφώνου για να ολοκληρώσετε τη λήψη.

3. Σύνδεση Bluetooth 4.0 Μέθοδος σύνδεσης: Κάντε κλικ στις ρυθμίσεις του κινητού τηλεφώνου-κάντε κλικ στο κινητό τηλέφωνο το  Bluetooth-κάντε κλικ στο ρολόι το Bluetooth-βρείτε την τελευταία σελίδα (σχετικά με το εσωτερικό) τ

ων ρυθμίσεων ρολογιού διεύθυνση LE; (π.χ. C5: d3: 24: 2f: 70: 9d) Αφού ελέγξετε τη διεύθυνση-κάντε κλικ στο εσωτερικό του κινητού τηλεφώνου της εφαρμογής (Fuwear) -κάντε κλικ στη συσκευή-βρείτε το όνομα του Bluetooth-κάντε 

κλικ στη συσκευή η οποία  θα συνδεθεί αυτόματα 

4. Σύνδεση Bluetooth 3.0. ; Η πρώτη μέθοδος σύνδεσης: ρυθμίσεις κινητού τηλεφώνου-κάντε κλικ στο κινητό τηλέφωνο Bluetooth-κάντε κλικ στο ρολόι bluetooth-βρείτε τη διεύθυνση IP Bluetooth στην τελευταία σελίδα  στις ρυθμίσεις

ρολογιού, κάντε κλικ στη δεύτερη μέθοδο σύνδεσης, κάντε κλικ στο ρολόι μενού bluetooth-κάντε κλικ στο μενού bluetooth του κινητού τηλεφώνου-βρείτε το όνομα Bluetooth του κινητού τηλεφώνου-κάντε κλικ στο μενού ζεύξης σύνδε

σης-κινητό τηλέφωνο Bluetooth-κάντε κλικ στο εγκεκριμένο βιβλίο διευθύνσεων-κάντε κλικ στο ζεύγος-και στη συνέχεια επιβεβαιώστε ότι είστε συνδεδεμένοι Σημείωση: Εάν το Bluetooth 4.0 είναι πρώτα συνδεδεμένο, το Bluetooth 3.0

δεν μπορεί να συνδεθεί. Πρέπει να αποσυνδέσετε το Bluetooth 4.0 για να συνδέσετε το Bluetooth 3.0 στο λογισμικό IOS και τα συστήματα Android είναι συνδεδεμένα με τον ίδιο τρόπο.

【Εισαγωγή Λειτουργίας Εφαρμογής】

                            1.       Αρχική Οθόνη , Συσκευή,  Η σελίδα μου

                                        

1. Βήματα: Σχεδιάστε ένα γράφημα με βάση τον αριθμό των βημάτων, τις αποστάσεις και τις θερμίδες που καίγονται κάθε μέρα όταν ο χρήστης φορά το ρολόι. Δώστε στον χρήστη τον απαιτούμενο αριθμό βημάτων ανά ημέρα / 
εβδομάδα / μήνα

2. Ύπνος:  Καταγράψτε δεδομένα ύπνου σε μορφή γραφήματος ανά ημέρα / εβδομάδα / μήνα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα στο έξυπνο ρολόι και υπολογίζοντας την καθημερινή ποιότητα ύπνου και τη διάρκεια ύπνου. 

3. Τρέξιμο GPS: Κατά τη διάρκεια της άσκησης, σύμφωνα με το GPS του κινητού τηλεφώνου, το λογισμικό θα καταγράφει τη διαδρομή τζόκινγκ, την ταχύτητα, την απόσταση, τις θερμίδες και άλλες πληροφορίες, καθώς και την πρόοδο της 
άσκησής σας. 

Καρδιακός ρυθμός: Εμφάνιση των λεπτομερειών σας για τον καρδιακό σας ρυθμό ανά ημέρα / εβδομάδα / μήνα.

Προσοχή

Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας, μην κάνετε αυτοδιάγνωση και θεραπεία βάσει αυτού του αποτελέσματος μέτρησης, οι χρήστες με διαταραχές κυκλοφορίας του αίματος και ασθένειες αίματος θα πρέπει να

υποβάλλονται σε θεραπεία υπό την καθοδήγηση ενός γιατρού, τα αποτελέσματα της μέτρησης αυτού του προϊόντος είναι μόνο για αναφορά και δεν είναι να χρησιμοποιηθεί ως βάση για οποιοδήποτε ιατρικό σκοπό.

Η συσκευή είναι πλήρως αδιάβροχη με διαβάθμιση IP67 ,δεν συστήνετε να χρησιμοποιείτε σε πισίνα και θαλασσινό νερό. Δεν θα πρέπει επίσης να έρθει σε επαφή  με ατμό .   
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