Manual de utilizador
Smartwatch SW15

1. Funções
Saúde e exercício
- Pedómetro
Acelerómetro integrado que verifica e regista o seu tempo de exercício,
calorias queimadas, temperatura, velocidade e distância.
- Monitor de sono
Acelerómetro integrado que verifica e regista o seu sono e vigia a sua saúde.
- Alarme de sedentarismo
Acelerómetro integrado que o avisa que se deve levantar e fazer uma pausa
quando fica demasiado tempo sentado.
Assistente para o seu smartphone
-Envio de informação
Após ligar o seu smartphone ao smartwatch e instalar a app APK, o relógio
terá disponíveis todas as formas de comunicação mais habituais. E como o
tem no pulso, poderá adicionar uma dimensão física aos seus alertas e
notificações. Por exemplo, irá ouvir um toque suave por cada mensagem
recebida. (Indicação de identificação de chamada, notificações SMS,
mensagens Push de: QQ, WeChat, Facebook, WhatsApp, notícias e
informação das aplicações, configuração do sistema, alertas programados,
lembretes, acertos de hora, etc.)
- Telemóvel Bluetooth
Após ligar o seu telemóvel ao relógio, todas as suas chamadas são
transferidas para o relógio através do Bluetooth. E como o tem colocado no
pulso, irá alertá-lo com uma vibração e um som de notificação caso não se
aperceba de que está a receber uma chamada telefónica.
- Mensagens Bluetooth
Após ligar o seu telemóvel ao relógio, as mensagens SMS transferem-se
para o relógio através do Bluetooth. E como o tem colocado no pulso, irá
alertá-lo
com uma vibração e um tom de notificação caso não se aperceba de que
está a receber uma mensagem.
- Comando à distância da câmara
Após ligar o seu telefone ao relógio, poderá controlar à distância a câmara do
smartphone, facilitando os autorretratos e as fotos de grupo.
- Anti perda

Após o ligar ao seu smartphone, este avisa-o com vibração e sons de alarme
no momento em que o relógio saia do raio de alcance do Bluetooth. Para
além disso, poderá aceder ao relógio pelo telemóvel e vice-versa quando
estiverem ambos no raio de ação do Bluetooth.
Comunicação e redes sociais
Se inserir o cartão SIM no relógio poderá efetuar e atender chamadas, para
além de enviar, receber e responder a mensagens SMS.
Entretenimento
Desfrute da vida com o reprodutor de musica, vídeo, gravador, câmara, etc.
Assistente pessoal
O smartwatch também pode ser o seu assistente pessoal, com álbum de
fotos, agenda, calculadora, temas personalizáveis e mais funções.
Data e hora
Os relógios de alta qualidade caraterizam-se sempre pela sua precisão, e o
seu smartwatch Prixton não é exceção. Permite-lhe, inclusive, personalizar a
esfera (3 opções) para mostrar a hora de uma forma mais pessoal e
significativa, de acordo com a sua vida e o seu horário.
Para mudar a esfera:
Método 1: Ligue o equipamento, quando este estiver em modo relógio
pressione o centro do ecrã e selecione a esfera pretendida.
Método 2: Ligue o equipamento. Aceda ao Menu principal - configurações do
telemóvel - menu de ecrã de espera - desbloqueio. Selecione a esfera que
pretende.
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2. Peças

!

Castellano

Português

Correa

Bracelete

Botón encendido

Botão de ligar

Cubierta del USB

Tampa do USB

Cubierta de la batería

Tampa da bateria

Cámara

Câmara

Panel táctil

Ecrã Tátil

Agujeros de la correa

Buracos da bracelete

Hebilha

Fivela

Altavoz

Alta-voz

Corona metálica

Corpo metálica

Micrófono

Microfone

Castellano

Português

Bateria

Bateria

Cubierta de la bateria

Tampa da bateria

Ranura de la tarjeta TF

Ranhura do cartão TF

Ranura de la tarjeta SIM

Ranhura do cartão SIM
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3. Conteúdos da embalagem
1. Smartwatch Prixton SW15, 1 cabo micro USB, 1 manual de utilizador

4. Instruções

4.1 Palavra-passe de segurança
A palavra-passe inicial é 1212. Devido a esta opção, pode evitar que outras
pessoas utilizem o seu relógio sem a sua autorização. Para garantir a
segurança da sua informação, por favor altere a palavra-passe inicial.
4.2 Transferência do software de sincronização
4.2.1. Telemóveis Android
Descarregue a aplicação Fundo Smartdevice a partir da sua plataforma de
transferências de aplicações para Android, Play Store, ou digitalize o código
QR da caixa. Descarregue a aplicação para o sincronizar com o seu
telemóvel Android. Esta aplicação utiliza-se apenas para sincronizar o relógio
com o telemóvel, não consome dados moveis.
Se já tiver descarregado o software relacionado, confirme a versão e utilize a
última versão de software de sincronização disponível para garantir um
funcionamento correto. Atualize o software de sincronização cada vez que
haja uma nova versão.
4.2.2. IPhone
Descarregue a aplicação Mediatek SmartDevice a partir da sua plataforma de
transferências de aplicações para IOS, App Store, ou digitalize do código
bidimensional para IOS na caixa e instale-a.
4.3 Ligação Bluetooth e função de sincronização
4.3.1 Do telemóvel ao relógio
Acertar o relógio: ative o Bluetooth, procure dispositivos e pressione em
emparelhar dispositivo quando encontrar "SW15 Prixton", aceite-o também
no telemóvel para completar a ligação.
Selecione "sim" quando receber um pedido para a lista de contatos. Além
disso, é melhor selecionar "não voltar a lembrar", desta forma não voltará a

aparecer a cada vez que se ligue.
Atenção: O software de sincronização pode abrir a aplicação se esta estiver
instalada e acessível. O telemóvel irá indicar que se estabeleceu a ligação
Bluetooth após 2 a 5 minutos. O relógio também o irá notificar da ligação
Bluetooth. Nesse momento ativar-se-á a sincronização. As mensagens
recebidas no telemóvel sincronizam-se com o relógio.
4.3.2 Do relógio ao telefone
Aceda no relógio a Marcação Bluetooth, pressione em Procurar novo
dispositivo. Após encontrar o seu telemóvel (por exemplo Samsung S5)
selecione ligar. O restante processo é igual ao descrito no ponto 4.3.1.
4.4 Instruções
4.4.1. Carregue a bateria por completo antes de utilizar o relógio. Demora
cerca de uma hora a carregar.
4.4.2 Utilize os acessórios disponibilizados ou os do seu telemóvel Android.
4.4.3 Não se pode desligar o Bluetooth assim que a distância do seu alcance
tenha sido excedida. Após ativar a função anti perda, não poderá utilizar a
função de procura antes de restabelecer a ligação através de Bluetooth.
4.4.4 Se perder a ligação Bluetooth ocasionalmente, volte e estabelece-la.
Deve aceitar a sincronização de contatos para poder aceder a estes no
relógio.
4.4.5 Ao reproduzir musica, não irão aparecer alguns nomes de canções. Isto
é normal e deve-se ao funcionamento interno do Android.

