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1) Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
2) Οθόνη
3) Λουράκι



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν 
μας!
Για να έχετε μια ολοκληρωμένη κατανόηση 
για τον τρόπο χρήσης αυτής της συσκευής και 
για να γνωρίζετε όλες τις δυνατότητες και την 
απλή μέθοδο λειτουργίας, διαβάστε πρώτα 
αυτό το εγχειρίδιο.

Οι λειτουργίες στο εγχειρίδιο χρήστη, μπορεί 
να είναι λίγο διαφορετικές από το τελικό 
προϊόν.
Τα λάθη πληκτρολόγησης και οι ασυμφωνίες 
στο παρόν εγχειρίδιο θα ενημερωθούν 
εγκαίρως.
Αν έχουμε ενημερώσεις, το παρόν εγχειρίδιο 
θα αλλάξει χωρίς ενημέρωση. Η εταιρία μας 
διατηρεί το δικαίωμα της τελικές ενημέρωσης 
του εγχειριδίου.



Μέθοδος φόρτισης

1) Πριν χρησιμοποιήσετε το ρολόι για πρώτη 
φορά, πρέπει να το φορτίσετε για περίπου 2 
ώρες.
2)Το ρολόι φορτίζει με μαγνητική φόρτιση. 
Φορτίστε την συσκευή όπως φαίνεται στις 
εικόνες παρακάτω.



Εγκατάσταση εφαρμογής:

Ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που έχετε 
στο κινητό σας, σκανάρετε των κωδικό QR για 
να κατεβάσετε την εφαρμογή “GloryFit” από 
το αντίστοιχο market. Διαφορετικά μπορείτε 
να κάνετε αναζήτηση της εφαρμογής με το 
όνομα της.
Για να λειτουργήσει σωστά η εφαρμογή πρέπει 
η συσκευή σας να έχει Android 4,4 / IOS 8,0 
και νεότερες εκδόσεις και να υποστηρίζει 
Bluetooth 4,0 και νεότερο.

Σύνδεση ρολογιού

1) Ενεργοποιείτε το Bluetooth στο κινητό σας.
2) Ανοίγεται την εφαρμογή και πατάτε στο 
“Προσθήκη συσκευής” –>Αναζήτηση και πατάτε 
στο όνομα που εμφανίζεται. Με αυτόν τον 
τρόπο συνδέεται το ρολόι.



Λειτουργία Χρήσης

Περιγραφή κουμπιών
Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης: 
Κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 
3 δευτερόλεπτα και θα δείτε μια οθόνη 
επιβεβαίωσης τερματισμού. Πατήστε το μία 
φορά για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

Χρήση ρολογιού:
Σύρετε προς τα δεξιά ή τα αριστερά για να 
μεταβείτε μεταξύ των μενού. Εάν κάποιο από 
τα μενού έχει υπομενού, πατήστε πάνω στο 
εικονίδιο για να εισέλθετε στο συγκεκριμένο 
υπομενού. Σύρετε προς τα δεξιά για να 
επιστρέψετε στο αμέσως προηγούμενο μενού.

Λεπτομέρειες συγχρονισμού: 
Αφού το ρολόι έχει συνδεθεί επιτυχώς με το 
κινητό, το ρολόι θα συγχρονίσει αυτόματα την 
ώρα και την ημερομηνία και ταυτόχρονα θα 
συγχρονίσει επίσης και τα δεδομένα που έχει 
καταγράψει το ρολόι (σπορ, μετρήσεις υγείας).

Κύριες λειτουργίες:
Ώρα, βήματα, απόσταση, θερμίδες, 



παρακολούθηση ύπνου, 24ωρη παρακολούθηση 
καρδιακών παλμών, υπενθύμιση κλήσης, 
ξυπνητήρι, υπενθύμιση καθιστικής ζωής, 
ειδοποιήσεις κ.α

Υποστηριζόμενες γλώσσες:
Γλώσσες ρολογιού: Κινέζικα, Αγγλικά, Ιαπωνικά, 
Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ισπανικά κ.α
Γλώσσες εφαρμογής: Ρωσικά, Ινδονησιακά, 
Γερμανικά,  Ιταλικά, Τσέχικα, Ιαπωνικά, Γαλλικά, 
Απλοποιημένα Κινεζικά, Παραδοσιακά Κινεζικά, 
Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Αραβικά, 
Κορεάτικα.

Απενεργοποίηση και επαναφορά:
Πατήστε το πλαϊνό κουμπί για 3 δευτερόλεπτα 
για να ενεργοποιήσετε το ρολόι. Σύρετε προς τα 
πάνω για να μπείτε στο μενού των ρυθμίσεων. 
Πατήστε “Ρυθμίσεις” και εμφανίζονται οι 
επιλογές “Απενεργοποίηση” και “Επαναφορά”

Εναλλαγή μεταξύ οθονών:
Συνολικά υπάρχουν 3 διαφρετικές οθόνες για 
να διαλέξετε. Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα και 
σύρετε για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές. 
Πατήστε για επιβεβαίωση.



Βήματα:
Εμφανίζετε ο συνολικός αριθμός βημάτων, 
απόστασης και θερμίδων. Τα δεδομένα αυτά 
χάνονται κάθε μέρα στις 24:00. Μπορείτε να τα 
δείτε μετά από την εφαρμογή.

Καρδιακοί παλμοί:
Μπείτε στο μενού των καρδιακών παλμών και 
θα αρχίσει να αναβοσβήνει το φως στο κάτω 
μέρος του ρολογιού. 10 δευτερόλεπτα μετά, τα 
δεδομένα της μέτρησης θα εμφανιστούν και 
θα συγχρονιστούν με την εφαρμογή. Σύρετε 
προς τα δεξιά και η μέτρηση θα σταματήσει. 
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την λειτουργία 
24ωρης παρακολούθησης καρδιακών παλμών.

Παρακολούθηση ύπνου:
Καταγράφονται τα δεδομένα του ύπνου σας. 
Πρέπει να φοράτε το ρολόι κατά την διάρκεια 
του ύπνου για να γίνει μέτρηση. Οι ώρες 
παρακολούθησης είναι 20:00 – 12:00



Λειτουργία σπορ:
Συνολικά υπάρχουν 6 διαφορετικά σπορ για 
επιλογή. Επιλέγετε το σπορ που θέλετε και 
πατάτε στο εικονίδιο του για να ξεκινήσει η 
μέτρηση. 

Η μέτρηση περιλαμβάνει λεπτομέρειες 
όπως ο καρδιακός παλμός, η θερμίδες που 
καταναλώθηκαν κ.α

Ρυθμίσεις:
Βρείτε το κινητό: Αν το κινητό σας είναι 
συνδεδεμένο με το ρολόι, μέσο της λειτουργίας 
αυτής το κάνετε να δονείτε.
Έλεγχος φωτεινότητας: Το ρολόι έχει 4 επίπεδα 
φωτεινότητας. Πατήστε “Φωτεινότητα” για να 
αυξήσετε το επίπεδο φωτεινότητας. Η αρχική 
τιμή είναι 2.
Πληροφορίες ρολογιού: Όνομα 
Bluetooth, διεύθυνση Bluetooth 
και αριθμός έκδοσης.



Ειδοποίηση κλήσης:
Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη 
στην εφαρμογή. Μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε και την λειτουργία 
“Καθυστερημένης ειδοποίησης” και 
“απόρριψη κλήσης”.

Υπενθύμιση καθιστικής ζωής: 
Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη 
στην εφαρμογή. Μπορείτε να ορίσετε 
την ώρα έναρξης και λήξης καθώς και 
το διάστημα της υπενθύμισης.

Ξυπνητήρι:  Η λειτουργία είναι 
ενεργοποιημένη στην εφαρμογή. 
Το ρολόι δονείτε την ώρα που έχετε 
ορίσει το ξυπνητήρι.

Ειδοποιήσεις:
Η λειτουργία ειδοποιήσεων είναι 
ενεργοποιημένη στην εφαρμογή. Υπάρχουν 
21 εφαρμογές από τις οποίες θα λαμβάνετε 
ειδοποιήσεις, όπως το  Facebook, Twitter κ.α. 
Η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν το 
ρολόι είναι συνδεδεμένο με το κινητό σας και 
όταν είναι ενεργοποιημένη.



Ενεργοποίηση με κίνηση του καρπού: 
Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στην 
εφαρμογή. Πρέπει να είναι μόνιμα ενεργή 
για να φωτίζει η οθόνη με την κίνηση του 
καρπού.

Μην ενοχλείτε:  Η λειτουργία είναι 
ενεργοποιημένη στην εφαρμογή. Μπορείτε 
να ορίσετε τις ώρες έναρξης και λήξης. 
Όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, 
το ρολόι δεν εμφανίζει ειδοποιήσεις, 
απενεργοποιεί την δόνηση και την λειτουργία 
“Ενεργοποίηση με κίνηση του καρπού”

Ανακίνηση για λήψη φωτογραφιών:  Η 
λειτουργία είναι ενεργοποιημένη στην 
εφαρμογή. Όταν κινείτε τον καρπό σας, το 
κινητό σας θα βγάλει μία φωτογραφία μετά 
από 3 δευτερόλεπτα, τα οποία εμφανίζονται 
σαν αντίστροφη μέτρηση στην οθόνη του 
κινητού.

Εύρεση ρολογιού:  Η λειτουργία είναι 
ενεργοποιημένη στην εφαρμογή. Το ρολόι 
δονείτε για να το εντοπίσετε ευκολότερα.



Ειδοποίηση SMS:  Η λειτουργία είναι 
ενεργοποιημένη στην εφαρμογή. Όταν το 
κινητό λαμβάνει ένα SMS, το ρολόι σας 
εμφανίζει το μήνυμα.

Διάρκεια Φωτεινότητας:  Η λειτουργία είναι 
ενεργοποιημένη στην εφαρμογή. Μπορείτε 
να ορίσετε το χρονικό διάστημα που μένει σε 
λειτουργία η οθόνη. Οι διαθέσιμες επιλογές 
είναι 5, 10 και 15 δευτερόλεπτα.

Ώρα συστήματος: Μπορείτε να ορίσετε την 
μορφή της ώρας σε 12ωρο ή 24ωρο σύστημα.

Γλώσσα συσκευής: Υπάρχουν 18 διαφορετικές 
γλώσσες.

Βασικοί παράμετροι:

Επεξεργαστής:  Realtek8762C
Οθόνη: 1.28” TFT Display
Ανάλυση: 40*240dpi
Βάρος: 48g
Μέγεθος: 44.5*9.8mm
Υλικό λουριού: TPU
Χωρητικότητα μπαταρίας:160mAh (polymer)



Χρόνος λειτουργίας: 5-7 μέρες
Τρόπος σύνδεσης: Bluetooth 4.0
Θερμοκρασία λειτουργίας: 10℃~50℃
Περιεχόμενα συσκευασίας: Ρολόι, καλώδιο 
φόρτισης και εγχειρίδιο χρήσης.
Συμβατότητα IOS 8.0 + Android 4.4

Συχνές ερωτήσεις: 
1 Γιατί το ρολόι δεν εμφανίζεται ή δεν 
συνδέεται;
1A: Βεβαιωθείτε πώς το Bluetooth του κινητού 
σας είναι ενεργοποιημένο και πώς η απόσταση 
μεταξύ κινητού και ρολογιού δεν ξεπερνά τα 
5 μέτρα.

2Β: Ελέγξτε το ποσοστό μπαταρίας του 
ρολογιού. Αν είναι πολύ χαμηλό, φορτίστε και 
δοκιμάστε ξανά. Αν το πρόβλημα παραμένει, 
επικοινωνήστε μαζί μας.

2 Γιατί το Bluetooth δεν συνδέεται μερικές 
φορές;
Όσο το Bluetooth παραμένει ανοιχτό, ενδέχεται 
ανά περιόδους να παρουσιάσει προβλήματα. 
Σε αυτήν την περίπτωση δοκιμάστε να κάνετε 
μια επανεκκίνηση το κινητό σας και να 



συνδεθείτε ξανά.

3 Γιατί τα Android κινητά είναι εύκολο να 
αποσυνδεθούν;
Στα λειτουργικά Android, υπάρχει μια 
αυτόματη διεργασία επεξεργασίας της μνήμης 
του συστήματος. Αυτή η διεργασία ορίζει και 
ποιες εφαρμογές μπορούν να τρέχουν στο 
παρασκήνιο για εξοικονόμηση της μπαταρίας. 
Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα συνδεσιμότητας 
ίσως οφείλετε σε αυτό. Πρέπει να βάλετε 
την εφαρμογή στην λίστα με τις εφαρμογές 
που μπορούν να τρέξουν ελεύθερα στο 
παρασκήνιο.

Προφυλάξεις

1. Η συσκευή δεν πρέπει να χτυπηθεί.
2. Η συσκευή δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με 
χημικά όπως η βενζίνη, αραιωτικά κ.α
3. Η συσκευή δεν πρέπει να είναι κοντά σε 
μεγάλης έντασης μαγνητικά πεδία, σταθμούς 
παραγωγής ρεύματος κ.α
4. Η συσκευή δεν πρέπει να είναι κοντά σε 
συσκευές που παράγουν θερμότητα καθώς 
και φως.



5. Η συσκευή δεν πρέπει να ανοιχτεί εξωτερικά 
ούτε να προσπαθήσετε να την επιδιορθώσετε.
6. Τα υλικά όπως μπαταρίες και τα άλλα 
ηλεκτρονικά κομμάτια πρέπει να απορριφτούν 
σωστά.

Γιατί το ρολόι δεν εμφανίζει 
ειδοποιήσεις;

Ρυθμίσεις Android

1 Ελέγξτε ότι έχετε δώσει την άδεια ώθησης 
ειδοποίησης.

2 Ελέγξτε ότι τα μηνύματα εμφανίζονται 
σωστά στο κινητό σας. Τα μηνύματα ώθησης 
του ρολογιού εμφανίζονται διαβάζοντας τα 
μηνύματα στην μπάρα ειδοποιήσεων του 
κινητού. Αν η μπάρα ειδοποιήσεων είναι 
άδεια, τότε το ρολόι δεν μπορεί να εμφανίσει 
μηνύματα. Πρέπει να βρείτε την ρύθμιση για 
τα μηνύματα ώθησης στο κινητό σας και να 
ενεργοποιήσετε όλες τις εφαρμογές έτσι ώστε 
να μπορούν να ωθήσουν τα μηνύματα πρώτα 
στην μπάρα ειδοποιήσεων του κινητού και 
μετά κατ’ επέκταση στο ρολόι.



Ρυθμίσεις iPhone

1 Ελέγξτε ότι έχετε δώσει την άδεια ώθησης 
ειδοποίησης.

2  Ελέγξτε ότι τα μηνύματα εμφανίζονται σωστά 
στο κινητό σας. Πρέπει να βρείτε την ρύθμιση 
για τα μηνύματα ώθησης στο κινητό σας και να 
ενεργοποιήσετε όλες τις εφαρμογές έτσι ώστε 
να μπορούν να ωθήσουν τα μηνύματα πρώτα 
στην μπάρα ειδοποιήσεων του κινητού και μετά 
κατ’ επέκταση στο ρολόι.

Αποποίηση Ευθυνών

Προσοχή: Το συγκεκριμένο προϊόν δεν είναι 
ιατρική συσκευή. Το ρολόι και η εφαρμογή δεν 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την διάγνωση 
και την αντιμετώπιση συμπτωμάτων και 
παθήσεων. Για να αλλάξετε τον τρόπο ζωής 
σας όπως για παράδειγμα να ξεκινήσετε την 
άθληση, πρέπει πρώτα να συμβουλευτείτε 
έναν αρμόδιο γιατρό για την αποφυγή 
της οποιαδήποτε ζημίας. Η εταιρία έχει το 
δικαίωμα να τροποποιήσει ή να βελτιώσει 
οποιαδήποτε λειτουργία στο παρόν εγχειρίδιο 
χωρίς ειδοποίηση. Ταυτοχρόνως, η εταιρία 



έχει το δικαίωμα να κρατά ενημερωμένα τα 
στοιχεία του παρόντος εγχειριδίου. Όλα τα 
περιεχόμενα είναι μόνο για αναφορά.

IP68:  Μόνο ανθεκτικό 
στη σκόνη και μόνο 
τυχαία επαφή σε γλυκό 
νερό – πλύσιμο χεριών.

Απαγορεύεται το 
θαλασσινό νερό.



www.das-4.com


