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GPS SMART WATCH-SKIDO



Το κουτί περιλαμβάνει τα εξής:

•  Το GPS smart watch SKIDO
•  Εγχειρίδιο Χρήσης
•  Καλώδιο φόρτισης

Τα κουμπιά στο πλάι και στην οθόνη είναι 
απλά και εύκολα στη λειτουργία. Η γνώση της 
λειτουργίας τους θα σας βοηθήσει ώστε να σας 
είναι πιο οικεία.

ON/OFF
Όταν το ρολόι σας είναι απενεργοποιημένο, 
πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για τρία 
δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ρολόι σας 
κατά αυτό τον τρόπο:
Ρυθμίσεις -->Απενεργοποίηση --> 
Επιβεβαίωση

SOS
Ενώ το ρολόι σας βρίσκεται στη κεντρική 
διεπαφή, πατήστε και κρατήστε πατημένο 
το κουμπί ενεργοποίησης για 5s για να 
πραγματοποιήσετε κάποια κλήση έκτακτης 
ανάγκης.



SKIDO – Σχετικά με την κάρτα 
SIM επιλογή και συναρμολόγηση

•Επιλέξτε μία κάρτα SIM, η οποία υποστη-
ρίζει δίκτυο GSM.

•Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις συμβου-
λές του παρόχου, οι λειτουργίες GPRS και 
callerID απαιτούν τη χρήση κάρτας SIM στο 
ρολόι σας.

•Απενεργοποιήστε το ρολόι, προτού 
τοποθετήσετε την κάρτα. Αφότου ενεργο-
ποιήσετε ξανά το ρολόι σας, ελέγξτε αν 
υπάρχει σήμα, αν μπορείτε να πραγμα-
τοποιήσετε κάποια κλήση ή αν μπορείτε να 
λάβετε κλήσεις.



Οδηγίες

Κατεβάστε την Εφαρμογή: SMATRACKER

AppStore: SMATRACKER

Google Play: SMA TRACKER

Υποστήριξη:
BT4.0, συμβατό με iOS 8.0 και πάνω, και an-
droid 4.4 και πάνω.

Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής, 
ακολουθήστε το παράθυρο διαλόγου για τη 
είσοδο σας. Μέσω της σάρωσης του QRκωδικού 
στο ρολόι σας, ή χειρωνακτικά εισάγοντας το 
IMEI μπορείτε να συνδεθείτε με το ρολόι σας, 
και να ορίσετε τις πληροφορίες λογαριασμού 
σύμφωνα με το παράθυρο διαλόγου της 
εφαρμογής.





Σαρώστε ή εισάγετε χειρωνακτικά τον ΙΜΕΙ 
αριθμό του ρολογιού σας για να ολοκληρώσετε 
τη σύνδεση.

(Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε συσκευές An-
droid 4.4 ή iOS 8.0 ή παραπάνω. Το ρολόι 
μπορεί να συνδεθεί με πολλαπλά τηλέφωνα 
την ίδια στιγμή. Για τη σύνδεση με κάποιο 
άλλο τηλέφωνο, μετά τη σάρωση, θα πρέπει 
να στείλετε αίτημα στην εφαρμογή ελέγχου, 
ενώ μόλις το αίτημα γίνει δεκτό από τον 
διαχειριστή, η διαδικασία σύνδεσης δύναται να 
ολοκληρωθεί.)



Οδηγίες Φόρτισης
Ευθυγραμμίστε το καλώδιο φόρτισης με 
τις μεταλλικές επαφές του ρολογιού, και θα 
εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης στην οθόνη μετά 
από περίπου δύο δευτερόλεπτα.

•Χρησιμοποιείστε τάση φόρτισης 5V μέσω 
διεπαφής USB.

Φόρτιση: Το ρολόι μπορεί να φορτιστεί 
πλήρως εντός 2-3 ωρών.
Η ένδειξη της μπαταρίας στην οθόνη θα είναι 
γεμάτη μόλις ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία 
φόρτισης.
Παρακαλούμε όπως στεγνώσετε τη θύρα 
φόρτισης για αποφυγή υπολειμμάτων ιδρώτα τα 
οποία μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση των 
μεταλλικών επαφών ή άλλους κινδύνους.
Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της 
μπαταρίας στο ρολόι ή στην Εφαρμογή 
οποιαδήποτε στιγμή.



Λειτουργίες

Κλήση: Εισάγετε το σωστό αριθμό και πατήστε 
το πλήκτρο κλήσης για να πραγματοποιήσετε 
κάποια κλήση.

Λειτουργία Τοποθεσίας: Πέντε θέσεις μέσω 
GPS + AGPS +LBS + GPRS + WIFI. Πιο ακριβής 
και αξιόπιστη. Υποστηρίζει θέση Beidouκαι GLO-
NASS.

Τηλεφωνικός Κατάλογος: Μόλις το ρολόι και 
το τηλέφωνο σας αντιστοιχιστούν και συνδεθούν 
κατάλληλα, ο αριθμός του κηδεμόνα που έχει 
καταχωρηθεί στην εφαρμογή θα συγχρονιστεί με 
το ρολόι (το ρολόι θα πρέπει να είναι κανονικά 
συνδεδεμένο σε δίκτυο).

Ομαδική συνομιλία: Το μωρό μπορεί να έχει 
συνομιλία φωνής με όλους τους κηδεμόνες του.

SOS: Σε οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, το μωρό μπορεί να πατήσει παρα- 
τεταμένα το κουμπί SOS για 5s για να καλέσει 
την επαφή SOS, ενώ το ρολόι μπορεί να στείλει 
μήνυμα SOS στην επαφή SOS.



•Για να έχει αποτέλεσμα η παρακάτω λειτουργία, θα 
πρέπει να οριστούν επαφές έκτακτης ανάγκης στην 
εφαρμογή.

Φράκτης Ασφαλείας: Ειδοποίηση ότι έφυγε από/
έφτασε στο σχολείο.

Ρύθμιση Αφύπνισης: Μην ενοχλείτε στην Τάξη

Μήνυμα: Πατήστε στο μήνυμα για να ελέγξετε 
συγκεκριμένα περιεχόμενα.

Ρυθμίσεις: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα, τη 
γλώσσα, το θέμα, την ένταση, να ελέγξετε της 
πληροφορίες λογισμικού του ρολογιού και να 
απενεργοποιήσετε το ρολόι.

Πολλαπλές διεπαφές του ρολογιού: Πατώντας 
παρατεταμένα την οθόνη της κύριας διεπαφής 
μπορείτε να μεταβείτε σε διαφορετικά μενού του 
ρολογιού.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για πάνω 
από 5 δευτερόλεπτα στην κύρια διεπαφή για να 
καλέσετε αυτόματα τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 
SOS. Ο αριθμός έκτακτης ανάγκης έχει οριστεί στο 
τερματικό της εφαρμογής. Αν στο τερματικό της 
εφαρμογής δεν έχει οριστεί κάποιος αριθμός SOS, 
τότε η κλήση θα είναι ανεπιτυχής.



Προδιαγραφές:

Βάρος 40g 
Μπαταρία 340mAh(Poly-Li) 
Οθόνη 1.3ίντσεςIPS HD οθόνη 
Λειτουργία Οθόνη αφής 
Μήκος από 15.5-22.3cm
το λουράκι 
Στεγανότητα IP67

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν το ρολόι δε μπορεί να συνδεθεί στο διακομιστή 
και δείχνει μη συνδεδεμένο στο υπόβαθρο, 
εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:

1.Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι σωστά 
τοποθετημένη, αν η οθόνη δείχνει κανονικά ή 
όχι, αν το τηλέφωνο μπορεί λάβει κλήσεις ή 
μηνύματα.

2.Αν η κάρτα SIM έχει λήξει, αν ανοίγει τα 
δεδομένα του κινητού.

3.Αν το GPRS έχει ακυρωθεί.



4.Αν δείχνει ότι η συσκευή είναι offline, 
χρησιμοποιείστε το κινητό σας για να στείλετε μία 
εντολή στο ρολόι με την κάτωθι μορφοποίηση:
AT+ABH=sms_cmd,set_apn,123456,apn
name,Username,Password,MCCMNC number#

To“AT+ABH=sms_cmd,set_apn,123456”είναι 
σταθερό, ενώ το “name, Username, Password, 
MCCMNCnumber#” θα πρέπει να είναι η είσοδος 
των πραγματικών πληροφοριών.

Μπορείτε να ελέγξετε τα APNname, Username, 
Password, MCCMNC, numberσύμφωνα με την 
παρακάτω μέθοδο.

Τοποθετήστε την κάρτα SIMστο τηλέφωνο σας 
--> Ρυθμίσεις --> Περισσότερα --> Κινητό Δίκτυο 
--> Ονόματα Σημείων Πρόσβασης --> Δείτε το 
APNόνομα -->MCCMNCnumber




