TRANING SETUP & USING PADO PA-01
I. GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM
Đồng hồ định vị thông minh PA-01 được thiết kế ưa thích cho các bé từ 5-14 tuổi, màu sắc tươi
đẹp, dây đeo chắc chắn, các nút bấm được thiết kế tiện lợi và an toàn

Khe sạc pin

Khe gắng SIM card

Phím SOS(để gọi khẩn
cấp)

Phím nguồn cũng là phím
ghi âm

CÀI ĐẶT
Cần chọn thẻ SIM của đồng hồ là SIM GSM có tính năng 3G để định vị. Chuẩn SIM là
Micro SIM (loại SIM cho Iphone 4/4S
Hãy tắt đồng hồ trước khi gắng SIM
I. TẢI PHẦN MỀM
Có hai cách tải phần mềm CarePro+ để sử dụng cho đồng hồ PA-01 dùng App Store cho
Iphone, Play Store cho Android hoặc QR scanner quét để tải phần mềm
1/ Nếu là điện thoại Iphone: vào App store gõ chữ “CarePro+” sẽ hiển thị và tải về miễn
phí
2/ Nếu là điện thoại sử dụng Android thì vào CH Play hoặc Play store gõ chữ “CarePro+”
sẽ hiển thị và tải về miễn phí
Phần mềm có hình dạng:
Mở phần mềm ra sẽ có hình dạng:

II. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHO PHẦN MỀM
Chuyển ngôn ngữ

Bấm vào đây để chọn ngôn
ngữ tiếng

Việt

Area: Bấp vào và xổ
xuống chọn

Asia and Oceania

Bấm vào chữ Đăng ký
để vào phần cài đặt

II. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHO PHẦN MỀM
Giấy phép: nhập 15 số mặt trong trên nắm
SIM của đồng hồ
Tài khoản: bạn nhập tên tài khoản tuỳ ý
nhưng phải 4 ký tự trở lên (thường là nhập
email của bố hoặc mẹ)
Nickname: đặt tên tuỳ ý từ 2 đến 30 ký tự
(hoặc nhập Email)
Số điện thoại: nhập số điện thoại của SIM
gắng trên đồng hồ
Ví dụ: 0903777888

Mật khẩu: bạn nhập 6 đến 12 ký tự tuỳ ý
(nên đặt ký tự dễ nhớ)
R-Mật khẩu: gõ lại mật khẩu vừa nhập ở
trên

III. MÀN HÌNH CHÌNH CỦA CÁC ỪNG DỤNG
Tin nhắn thoại: Gởi tin bằng gọi nói
hoặc tin nhắn chữ

Bản đồ: Bấm vào xem định vị vị trí
đồng hồ

Hình trình: lịch sử đường đã đi

Phần thưởng: gởi phần thưởng
hình trái tim cho bé

Khu vực an toàn: là khu vực được
thiết lập trên phần mềm nếu bé ra
khỏi khu vực đồng hồ sẽ thông báo

Khu
vực an
toàn:
là khu
vực được
Sức khoẻ:
tính
bước
đi, lượng
calo
thiết
lập trên
bé ra
tiêu thụ,
hình phần
trình mềm
đã đi nếu
và thời
khỏi
lượngkhu
giấcvực
ngủđồng hồ sẽ thông báo

Thiết bị: Dùng để tiềm kiếm đồng hồ

Báo thức: Đặt giờ báo thức cho đồng
hồ

Cảnh báo: cảnh báo tình trạng
đồng hồ : sắp hết Pin, nhắc nhở
SOS và đồng hồ tháo khỏi tay
Thiết lập: Bấm vào để thiết lập các
thông số cho đồng hồ
HOME: Trang chính của đồng hồ
MY: Quản lý tài khoản của đồng
hồ

IV. THIẾT LẬP CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA ĐỒNG HỒ

SOS: click vào sẽ hiển thị 3 số điện thoại người thân (ba, mẹ,..) mà bạn cần nhập
vào để khi cần bấm SOS đồng hồ sẽ gọi
Giọng nói: 1 trong 3 số điện thoại trong đồng hồ, vào Voice nhập số điện thoại đó
vào thì đồng hồ sẽ gọi vào số mày vừa nhập. (thường nhập số của điện thoại cài áp
Setracker)

Chế độ: Cập nhật vị trí : 1 phút 1 lần; 10 phút 1 lần; 60 phút 1 lần

Chế độ im lặng là Chế độ không làm phiền khi bé đang trong giờ học,
hoặc thiết lập giờ bé học để không làm phiền.
Cảnh báo SMS: Nhập số điện thoại để đồng hồ sẽ gởi thông tin cảnh
báo tình trạng đồng hồ : sắp hết Pin, nhắc nhở SOS và đồng hồ tháo khỏi
tay

Kết nối bạn bè: Khi 2 đồng hồ gần nhau sẽ tự động thông báo và kết nối
bạn bè
Điện Thoại: Danh mục 10 số điện thoại có thể gọi được cho đồng hồ

IV. THIẾT LẬP CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA ĐỒNG HỒ
Cài đặt ngôn ngữ và múi giờ cho Đồng hồ. Clik vào chọn Tiếng Việt,
kéo xuống chọn múi giờ East: GMT+7:00 (giờ Việt Nam)
Đeo và tháo thiết bị: Mở chế độ này thì Đồng hồ sẽ cảnh báo khi tháo ra
khỏi tay

Rung và đổ chuông: Cài đặt chế độ rung và chuông cho Đồng hồ
LBS: Tắt mở chế độ định vị trạm gốc
Tắt thiết bị từ xa: là dùng điện thoại tắt đồng hồ từ xa
Khôi phục chế độ mặc định: bấm vào sẽ chuyển về chế độ mặt định ban
đầu
HOME: Trang chủ của các chức năng và xem bản đồ định vị
MY: Trang chủ quản lý thông tin tài khoản và Password

IV. HDSD CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA ĐỒNG HỒ

Khi Click vào phím bản đồ thì bản đồ
định vị sẽ hiển thị ra như hình bên với
các thông tin về tình trạng Pin của
Đồng hồ, ngày giờ và tên vị trí
Ta có thể bấm vào chữ “Satellite” để
xem định vị bằng vệ tinh
Lưu ý: chọn vào chữ “Thiết bị”

IV. HDSD CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA ĐỒNG HỒ

Có 2 cách gởi tin nhắn:
- Ghi âm rồi gởi
- Gõ tin nhắn rồi gởi

Muốn gởi tin nhắc bằng chữ
thì Click vào đây gõ tối đa
15 ký tự

Click và đây sẽ ghi âm được
tối đa 15 giấy

IV. HDSD CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA ĐỒNG HỒ

Click vào “Bước” “Calo” “Mét” “Số lần”
để thiết lập thông số:
1/ Thời gian bắt đầu tính
2/ Độ dài trung bình mỗi bước chân
3/ Cân nặng của bé
4/ Chế độ bật tắt
Muốn xem 4 số liệu này vào “Lịch sử”

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA ĐỒNG HỒ

Muốn xem lịch sử đường đi thì phải chọn ngày giờ
muốn xem. Sau đó bấm nào chữ “Tua lại”
Bấm vào chữ “Đường đi” sẽ hiển thị bản đồ

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA ĐỒNG HỒ

Nhấn tay vào tâm của khu vực bạn muốn
chọn trong vòng 3-5 giây, sau đó hiển thị
vòng tròn màu xanh. Bạn vào chổ bán
kính bấm dấu trừ hoặc cộng cho bán
kính muốn chọn.
-> Xong bấm vào chữ “Thiết lập”

Muốn bỏ khu vực an toàn thì bấm vào
chữ “xoá”

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA ĐỒNG HỒ

Khi nào bạn muốn nhắn hình trái tim
qua đồng hồ của bé nhằm khen bé thì
vào mục phần thường bấm vào đấu +
rồi bấm “Đồng ý”

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA ĐỒNG HỒ

Mục này cảnh báo
tình trạng đồng hồ :
sắp hết Pin, nhắc
nhở SOS và đồng hồ
tháo khỏi tay

Bạn vào đây để
chọn giờ báo thức
cho bé

IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA ĐỒNG HỒ
Màn hình Danh sách thiết bị
Trang chủ quản lý thông tin tài
khoản và Password, bấm vào chữ
“MY/ME” sẽ hiển thị hình như
sau:
Thông tin tài khoản của đồng hồ
- Danh sách các đồng hồ được cài trên
điện thoại
- Thêm hoặc bớt đồng hồ được cài đặt
- Sửa Nicname đồng hồ

Thông tin mật khẩu của tài khoản
Bấm vào nút “Thoát” sẽ thoát ra khỏi
phần mềm

V. PIN & BẢO QUẢN
Pin sạc từ 2-3 giờ sẽ đầy
Thời gian sử dụng pin từ 12 -18 giờ tuỳ theo tình trạng sử dụng và
tình trạng gọi
Đồng hồ chỉ chống nước mưa nhẹ, rửa tay
Không được cho đồng hồ xuống nước
Tránh làm rơi vở
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