
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ه راهنمای عمومی هیوامی واچ دفترچ  



 متشکککم از هم اه هاکککت ا همتصککک ه مامککک    ا ککک همت     
   مفت چککا هصتم  ککتهفککره م مپ شککاد م م ماکک ز  کک هو مهم کک م 

سکک  ه ا نککهاد ا ماککد  فکک  ز اکک و نم منککت هم ماکک   ه مکک   
گ فتا     اظ ز  مس هم گک ر و گ نکت  کا  اک ه  اهس فک س   ک   

اک    اک       ق    ه ا و س  ه ا...     هسکم   ک م   مک ا  ماک 
 . ن ادنم مش س اه ا  همت قسهه اه م   ر اک ما 

 

 
www.hivami.ir/tutorial 

 عملکرد دکمه های کناری  
   ا به شرح زیر است: ه ه عملکرد دکم   ها مدل در اکثر 

 فشار طوالنی دکمه برای خاموش روشن کردن دستگاه    .1
 جابجایی بین صفحات فشار کوتاه دکمه  .2
 اسکرول صفحه  و  تغییر واچ فیس  برای  چرخش دکمه  .3
 دوبار فشردن سریع برای تغییر چیدمان منو .4

 

 



 اتصال ساعت هوشمند به شارژر  

وایرلس  است  ممکن  هوشمند  ساعت  آهنربایی  شارژر  یا  مگنتی  و 
باشد. هر دو را به آداپتور زیر یک آمپر مخصوص ساعت هوشمند که  
از فروشگاه های معتبر قابل تهیه است وصل کنید و شارژر را زیر ساعت  

شارژ تکمیل  برای  الزم  زمان  میانگین  دهید.  قرار  ساعت   هوشمند 
از فست شارژ ها برای شارژ باشدمیساعت    3تا    2هوشمند   . هرگز 

   . کردن استفاده نکنید

 
 راهنمای اتصال سریع ساعت هوشمند به گوشی 

به    .1 نیاز  هوشمند  گوشی  افزار نرمساعت  به  اتصال  برای  جانبی 
با اسکن کردن کیو آر   توانیدمی  مدل را متناسب با    افزارنرمرد.  دا

سایت ما شوید.  وارد  زیر  لینک    یا ازکدی که در صفحه اول هست  
 را از   افزارنرمگوشی،     IOSیا    Androidبسته به سیستم عامل  

Google play یاApp Store .دانلود و نصب کنید 

Tutorial link: www.hivami.ir/tutorial 



اکثر   .2 است  هامدل در  الزم  متصل    ابتدا  اینترنت  به  و گوشی 
    باشدروشن  بلوتوث و لوکیشن گوشی

الزم است وارد بلوتوث ساعت شوید و آن را    هامدلدر بعضی   .3
 روشن کنید تا برای گوشی قابل رویت شود. 

در گوشی خود   .ممکن است اتصال گاهی موفقیت آمیز نباشد .4
ه گوشی پر متصل ب   بلوتوث  چک کنید که ظرفیت دستگاه های 

نشده باشد. شاید الزم باشد تعدادی از دستگاه هایی که قبال به  
را   است  شده  متصل  موبایل  کنید.    Removeبلوتوث  جدا  یا 

 کنید.  Resetریستاز تنظیمات ساعت را نیز 
و گوشی یکبار متصل شوند در دفعات بعد با  داگر ساعت هوشمن  .5

 .تصل میگردندقرارگیری در محدوده یکدیگر به صورت خودکار م
انجام  .6 اتصال  و  دارد  قرار  اتصال  نیمه  حالت  در  برنامه  گاهی 

در  شودمین است  کافی  گزینه  افزارنرم.  گوشی   Unbindروی 
device  یاDisconnect متصل شوید.دوباره را بزنید و 

اکثر   .7 مکالمه    هامدلدر  یا  کال  بلوتوث  امکان  فعالسازی  برای 
مستقیم و پخش صدا و موزیک از ساعت هوشمند نیاز به اتصال 
اتصال  از  بعد  که  کال هست  بلوتوث  فعالسازی  یا  دوم  مرحله 

. در ادامه نحوه فعال سازی بلوتوث کال را شودمی اولیه انجام  
 توضیح خواهیم داد.  

 



 میانبرها ویجت کناری منو و  

بلوتوث،   سریع  نمایش  برای  ویجت  دارای  هوشمند  ساعت  معموال 
قفل صفحه،  روشنایی صفحه،  تنظیم  اتصال،  کال، وضعیت  بلوتوث 
ظرفیت باتری، برنامه های پرکاربرد، تاریخچه اعالن های پیام و تماس  

 ها و... هست که به صورت دستی و خودکار قابل تنظیم است. 

 تاریخ ساعت هوشمند تنظیم ساعت و  

اولیه   اتصال  به  نیاز  هوشمند  ساعت  در  تاریخ  و  زمان  تنظیم  برای 
ساعت و گوشی داریم که در قسمت قبل کامل توضیح داده شد. بعد 

 . شودمیاز اتصال زمان و تاریخ به صورت خودکار همگام رسانی 

 آموزش فعالسازی بلوتوث کال یا مکالمه مستقیم 

مکال .1 امکان  فعالسازی  ساعت  با  از  موزیک  پخش  امکان  مه، 
 .شودمیهوشمند نیز فعال 

ابتدا از روشی که در آموزش اتصال گفته شد ساعت و گوشی را  .2
یا    QR Code.)تمامی آموزش ها را از طریق اسکن کردن  متصل کنید

است   آمده  دفترچه  ابتدای  در  که  هیوامی  لینک سایت  به  وارد شدن 
 ببینید.(  توانیدمی

خودتافزارنرمدر   .3 ساعت  دااختصاصی  گزینه ر  ن  زدن  با  گوشی 
Bluetooth Call           .وارد صفحه اسکن بلوتوث گوشی شوید 



را بزنید تا بلوتوث    BT Callدر ساعت هوشمند گزینه بلوتوث یا   .4
 ی گوشی قابل رویت شود. ساعت برا

 نام ساعت هوشمند را در بلوتوث گوشی پیدا و متصل کنید.  .5

: بدون انجام مراحل باال و فعال نکردن بلوتوث کال در هنگام   نکته
مدل بعضی  در  را  تماس  تماس  اعالن  فقط  هوشمند  ساعت  های 

 دریافت می کنید و امکان پاسخ تماس را ندارید.

 دفترچه تلفن 

ها تمام دفترچه بعد از اتصال ساعت هوشمند و گوشی در بعضی مدل
نمایش د  تتلفن گوشی در ساع . و در بعضی شودمی اده  سینک و 

تعداد مشخصی از مخاطبین موردعالقه در گوشی    توانیدمیدیگر شما  
جانبی در دفترچه تلفن ساعت اضافه کنید. ذخیره افزارنرمرا از طریق  

هوشمند    هایساعتمخاطب از طریق ساعت هوشمند معموال تنها در  
 سیم کارت خور ممکن است.

 فعالسازی نوتیفیکیشن پیام ها 
برای دریافت نوتیفیکیشن پیام ها دقت کنید که اعالن برنامه ها ابتدا 
های   نوتیفیکیشن  اعالن  امکان  گوشی  در  باشد.  فعال  گوشی  در 

در  افزارنرم کار  این  برای  کنید.  فعال  را  هوشمند  ساعت  جانبی 
  توانیدمی   App Notificationهجانبی ساعت هوشمند از گزینافزارنرم

های جانبی اجازه اعالن دهید و بعد اعالن اپلیکیشنرافزانرمابتدا به  
   مورد نظر خود مانند تماس، اس ام اس، واتساپ و... فعال کنید.



 تنظیم عکس از گالری یا دوربین گوشی 

بارگذاری عکس با حجم بسیار باال امکان  هوشمند    هایساعتدر اکثر  
بعد انجام دهید.پس اگر الزم بود کاهش حجم عکس را    وجود ندارد.

را    Watch Faceگزینه  افزار نرماز اتصال ساعت هوشمند و گوشی در  
بزنید. ممکن است بارگذاری این صفحه اندکی زمان ببرد و گاهی الزم 
گوشی   گالری  از  عکس  بارگذاری  برای  باشد.  فیلترشکن  اتصال  به 

رنگینگزینه  کلمه  ای که معموال  آن  زیر  یا  نوشته    Editکمانی هست 
شده را بزنید و از گالری عکس دلخواه خود با حجم مناسب را انتخاب 

 و تا بارگذاری کامل صبر کنید.

 GPS و مسیریابی 

در بعضی   .برای ثبت مسیر اتصال ساعت و گوشی نباید قطع شود
   مستقل امکان پذیر است. GPSها مسیریابی بدون گوشی با مدل

 منو : دستورالعمل عملکردهای اصلی و موارد  

   لطفا مزاحم نشوید 

را آالرمی  و  پیام  تماس،  هیچ  اعالن  شما  حالت  این  ساعت    در  در 
 . کنیدنمیهوشمند دریافت 

 قابلیت های سالمتی و ورزشی 

قلب   ضربان  گیری  اندازه  قلب))HR(امکان  نوار   ،ECG  ،)  اکسیژن
خواب از قابلیت های مهم سالمتی   پایش،  (BP)(، فشار خونBOخون)



امکان اندازه گیری تعداد گام ها، مسافت طی شده همچنین    .هستند
وجود دارد که بخشی    مختلفهای ورزشی  و کالری مصرفی در حالت 

و بخشی به صورت دستی قابل   شودمی به صورت خودکار اندازه گیری  
حالت  نوع  و  تعداد  هستند.  مدلفعالسازی  در  ورزشی  های های 
پیاده روی، دویدن، بدمینتون، مختلف متفاوت است و معموال شامل 

 .شودمی بسکتبال، پینگ پنگ، فوتبال، دوچرخه سواری، یوگا و... 

  : و همناسب  ساعت هوشمند    ی سنسورها توجه  است  روزمره    چ ی استفاده 
پوش  بنابراستین   یپزشک   یکاال   ی برا   یکامل   ن یگز یجا   ی دنی گجت    ی برا   ن ی . 

  ی قلب   ی ها   ی مار یخاص از جمله فشارخون باال، ب   ی مار ی که فرد دچار ب  ی موارد 
 . شود می ن   ه یو... است توص 

 



 های ورزشی گزارش فعالیت 

ساعت هوشمند به صورت پیش فرض و خودکار تعداد گام ها،کالری  
هر شب ذخیره   12روی روزانه شما را  محاسبه و  مصرفی، مسافت پیاده 

. نمودار هفتگی آنالیز فعالیت شودمیو برای روز بعد بازنشانی    کندمی
 .باشدمیجانبی ساعت هوشمند قابل دسترسی افزارنرمشما در 

 بانوان دستیار  

قاعدگی  ییادآور امکان   نمایش  چرخه  اساس   و  بر  روزانه  وضعیت 
 .است تقویم شخصی

 تنظیمات 

خودکار    شدن  روشن  فعالسازی  نمایش،  زمان صفحه  و  نور  تنظیم 
صفحه نمایش با چرخش دست، تنظیم چیدمان منو، تنظیمات اعالن،  

بازنشانی ساعت و... در   یا  زبان، تنظیم رمز عبور، ریست  ین اتغییر 
دارد. قرار  امکانات  قسمت  کرنومتر،   سایر  حساب،  ماشین  شامل 

 باشدمیشمارشگر معکوس، وضعیت آب و هوا و... 

 تمرین تنفس 

تنظیم   قابلیت  با  تنفس  تمرین  کاربردی  گزینه  آرامش  تمرین  برای 
 مدت و سرعت در ساعت هوشمند وجود دارد. 

 



 سنجش فشار هوا و میزان اشعه فرابنفش 

ساعت هوشمند هیوامی حسگرهای دستگاه امکان    هایمدلدر برخی  
فشار هوا و میزان اشعه فرابنفش محیطی که در آن محاسبه میزان  

 . قرار دارید را دارند 

   کنترل ریموت دوربین 

در ساعت   Cameraاز گزینه    توانیدمیبعد از اتصال ساعت و گوشی  
ریموت دوربین گوشی را فعال  جانبی روی گوشی به صورت  افزارنرمیا  

 و عکسبرداری کنید.

 کنترل پخش موزیک  

هوشمند که دارای اسپیکر هستن امکان پخش موزیک   هایساعتدر   
برای پخش موزیک از ساعت الزم    . از ساعت هوشمند هم وجود دارد

)شاید   .است عالوه بر اتصال اولیه، امکان بلوتوث کال را نیز فعال کنید
گاهی نیاز به فعال سازی جداگانه پخش موزیک باشد که این کار را  

را فعال کنید تا   Mediaدر گوشی در قسمت تنظیمات بلوتوث گزینه  
 .پخش صوت فعال شود(

 لزرش یا صدا درآوردن دستگاه یافتن موبایل با به  

برای مواقعی که ساعت هوشمند و گوشی متصل هستند ولی یکی از 
پیدا  ها  دستگاه  گزینه    کنیدنمیرا  طریق   توانیدمی   Find Deviceاز 

 دستگاه دوم را پیدا کنید.



 امنیت و تنظیم رمز عبور 

شما امکان تنظیم پین به چند روش را دارید.    هامدلمعموال در اکثر  
  توانید می   اگر رمز عبور خود را فراموش کردید برای دریافت کد بازیابی

 مراجعه کنید.  در سایت به دفترچه اختصاصی ساعت

 یادآور  تنظیم انواع آالرم یا  

برای مواردی مثل تنظیم آالرم، یادآور نوشیدن آب، یادآور تغییر حالت 
 توانید اقدام کنید. افزار در گوشی میاز طریق تنظیمات نرمنشستن و...  

 نحوه قطع اتصال 

قسمت  افزارنرم در وارد  گزینه    Deviceجانبی  و  یا     Unbindبشوید 
Remove  .را بزنید 

 تمیز کردن و نگهداری 

استفاده نکنید. کافیست کمی آب شیمیایی    مواد پاک کنندههرگز از  
مقطر و یک دستمال میکروفیبر تهیه کنید. ساعت هوشمند را از شارژر  
جدا و خاموش کنید. سپس دستمال میکروفیبر را با آب مقطر مرطوب  

 کرده و روی ساعت هوشمند بکشید.

 

 

 



 سواالت متداول و مشکالت رایج 

 ساعت عمر بیشتری داشته باشد؟ چیکار کنم باتری  

کردن  ساده  مسدود  باتری،  مفید  عمر  افزایش  برای  راه  ترین 
غیر فعال کردن  قابلیت  همچنین    .هاستیا اعالن برنامه  نوتیفیکیشن 

روشن شدن خودکار صفحه نمایش با چرخش دست، کم کردن میزان 
نیز   NFCو     WIFI نور صفحه نمایش، محدود کردن اتصاالتی مانند

دهد. بلوتوث کال یا امکان مکالمه مستقیم  عمر مفید آن را افزایش می
مصرف باتری قابل توجهی دارد. در نظر داشته   نیز  با ساعت هوشمند

باشید امکان مکالمه مستقیم مناسب مکان های شلوغ و پرسروصدا  
این امکان را فقط در مواقع ضروری فعال    توانیدمی. پس  باشدنمی
 .کنید

 آیا ساعت هوشمند قابل تعمیر است؟ 

در اغلب اوقات، با خرابی ساعت هوشمند، مجبور خواهید بود ساعت 
جدیدی خریداری کنید. اما اگر محصول را از برندهای شناخته شده و 

 از گارانتی استفاده کنید.   توانیدمیمراکز معتبر خریده باشید، 

آیا در صورت خرابی یا گم شدن اقالم همراه ساعت هوشمند،  
 لوازم جانبی آن موجود هست؟ 



جانبی    لوازم  خرید  فروشگاهتوانید  میبرای  یا   به  فیزیکی  معتبر 
لوازم جانبی آنها را    هامدلراجعه کنید. هیوامی برای اکثر  ماینترنتی  

 نیز درنظرگرفته است.

هر بار بعد از اتصال    ی ول   کنم ی م   م ی تنظ   ی زبان ساعت رو فارس 
 کنم؟   کار ی چ   شه ی م   ی س ی مجدد زبان ساعت دوباره انگل 

همگام   یگوشافزار نرم هوشمند بعد از هر بار اتصال مجدد با    ساعت
مثال اگر   ی پس برا  شود.یهماهنگ م  یو با زبان گوش  شهیم  یرسان
را    یهست زبان گوش  ازین  دباش  یفارس  شهیزبان ساعت هم  هیدبخوا

 . کنید یفارس نیز از تنظیمات گوشی

 هشدارها   

 ساعت به شارژ بزنید .  3برای اولین استفاده ساعت را به مدت  •
و    • نکنید  استفاده  از فست شارژ  کردن ساعت  برای شارژ  هرگز 

زیر   آداپتور  از  استفاده   1حتما  آمپر مخصوص ساعت هوشمند 
 کنید . 

 حتما از کابل شارژر داخل جعبه ساعت استفاده کنید.  •
از خراب شدن   • را برای جلوگیری  دقت کنید کابل شارژر ساعت 

 کنید.شارژر بعد از اتمام شارژ کامال از برق جدا 
استاندارد  هایمدلاکثر   • دارای  هوشمند  وIP68 ساعت   بوده 

مقاوم در برابر قطرات آب باران یا هنگام کاربردهای روزانه بوده  
یا شنا مانند حمام  و اصال مناسب مجاورت طوالنی مدت با آب  



مگر آنکه در مشخصات ساعت ذکر شود ساعت    .باشدنمی کردن  
 . باشد می ضدآب و مناسب شنا 

 

 هیوامی اقالم همراه ساعت هوشمند 
در جهت رضایت شما عزیزان عالوه بر لوازم جانبی شامل کابل شارژر، 

یک بند  ساعت هوشمند    هایمدلدر اکثر    ،دفترچه راهنما، پین بند
 که به راحتی قابل تعویض هست.   اضافه به عنوان هدیه وجود دارد

 


