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Εισαγωγή

Συνδυάζοντας τεχνολογία χαμηλής 
κατανάλωσης Bluetooth (BLE) και σένσορα 
μεγάλης ακρίβειας και τεχνολογίας, το 
ρολόι μπορεί να καταγράψει δεδομένα που 
αφορούν σπορ και υγεία όπως: περπάτημα, 
τρέξιμο, ποδηλασία, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, 
πινγκ-πονγκ, καρδιακούς παλμούς, αρτηριακή 
πίεση και τον ύπνο. Ταυτόχρονα, μπορεί να 
συγχρονίσει πληροφορίες όπως η ώρα, ο 
καιρός και τα μηνύματα. Επίσης περιλαμβάνει 
λειτουργίες όπως: πρόληψη απώλειας κινητού, 
υπενθύμιση καθιστικής ζωής και ξυπνητήρι.



Πώς να φορεθεί

1) Φορέστε το όπως φαίνεται στην εικόνα 
παραπάνω.
2) Σφίξτε το λουράκι μέχρι το σημείο που 
το νιώθετε άνετα (το φως που μετρά 
καρδιακούς παλμούς πρέπει να είναι κοντά 
στο δέρμα)

Λειτουργίες

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Ενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το 
πλαϊνό κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα 
και η συσκευή θα ενεργοποιηθεί μετά από 
μια δόνηση.

Απενεργοποίηση: Κρατήστε πατημένο το 
πλαϊνό κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα 
και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί μετά 
από μια δόνηση.



Συνδέστε το ρολόι στο κινητό σας: κατεβάστε 
και κάντε εγκατάσταση την εφαρμογή “Fun-
Do” (δύο διαθέσιμη τρόποι)

1) IOS και Android: Σκανάρετε τον κωδικό QR 
που ακολουθεί. Αφού ανοίξει ο περιηγητής, 
πατήστε στην ένδειξη που εμφανίζεται και 
κατεβάστε την εφαρμογή.

2)Android: Κάντε αναζήτηση της εφαρμογής 
FunDo στο PlayStore
IOS: Κάντε αναζήτηση της εφαρμογής FunDo 
στο AppStore

Μετά το κατέβασμα της εφαρμογής, πρέπει 
να δώσετε όλες τις απαιτούμενες άδειες στην 
εφαρμογή η οποίες θα ζητηθούν κατά την 
εγκατάσταση. Το ρολόι πρέπει να συνδεθεί 
με Bluetooh 3,0 και Bluetooth 4,0 για να 
λειτουργήσει σωστά.



Σύνδεση με Bluetooth 4,0
Εφόσον έχετε κάνει εγκατάσταση την 
εφαρμογή, ανοίγετε το Bluetooth στο κινητό 
σας και έπειτα την εφαρμογή. Πηγαίνετε στο 
πεδίο που λέει “Περισσότερα –>Προσθήκη 
συσκευής” και η εφαρμογή θα ξεκινήσει την 
αναζήτηση. Το όνομα του ρολογιού είναι 
TS02-LE. Όταν εμφανιστεί, πατήστε πάνω του 
για να συνδεθείτε. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να 
ενεργοποιήσετε το GPS.

Σύνδεση με Bluetooth 3,0
Από το κεντρικό μενού του ρολογιού, βρίσκετε 
το Bluetooth. Το πατάτε και στην συνέχεια 
κάνετε αναζήτηση συσκευών. Επιλέγετε 
την συσκευή που θέλετε να συνδεθείτε (το 
κινητό σας), και πατάτε οκ στα πεδία που 
εμφανίζονται.

Πώς να ελέγξετε αν η σύνδεση ήταν επιτυχής
Από την κεντρική οθόνη του ρολογιού, σύρετε 
προς τα κάτω για να εμφανιστεί το Bluetooth. 
Αν το εικονίδιο είναι πράσινο, τότε έχει γίνει 
σύνδεση με Bluetooth 4,0. Αν είναι μπλε, τότε 
έχει γίνει σύνδεση με Bluetooth 3,0. Αν το 
πάνω μέρος είναι μπλε και το κάτω πράσινο, 
τότε έχει γίνει σύνδεση και με τα δύο.



Πώς να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις 
μηνυμάτων: 
Μέσα από την εφαρμογή, πηγαίνετε στο 
“Περισσότερα” και θα δείτε το μενού 
ειδοποιήσεων. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε 
κάποια εφαρμογή όπως για παράδειγμα το 
Facebook, σας εμφανίζεται ένα πεδίο στο 
οποίο πατάτε αποδοχή. Με αυτόν τον τρόπο 
δίνετε άδεια στην εφαρμογή να δείχνει 
ειδοποιήσεις από τις εφαρμογές που έχετε 
επιλέξει. Σε μερικές εκδόσεις ίσως σας ζητηθεί 
να επιτρέψετε στην εφαρμογή FunDo να τρέχει 
μόνιμα στο παρασκήνιο. Για να το κάνετε 
αυτό, πάλι στο πεδίο “Περισσότερα” θα βρείτε 
την επιλογή “Ενεργοποίηση παρασκηνίου”. 
Πατάτε αποδοχή σε όλα τα πλαίσια που θα 
εμφανιστούν.

Δεν εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις:
Το ρολόι εμφανίζει μόνο ειδοποιήσεις 
που λαμβάνονται από το κινητό και είναι 
ενεργοποιημένη η εκάστοτε εφαρμογή να 
στέλνει ειδοποιήσεις. Βεβαιωθείτε πώς έχετε 
δώσει τις κατάλληλες άδειες από τις ρυθμίσεις 
του κινητού σας (Ρυθμίσεις –> Πρόσβαση 
Ειδοποιήσεων –>Επιλογή εφαρμογής 
–>Επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις.



Διεπαφή: 
Κεντρική οθόνη: Πατήστε την κεντρική οθόνη 
για περίπου 3 δευτερόλεπτα και σύρετε δεξιά 
για να αλλάξετε καντράν. Όταν επιλέξετε αυτό 
που θέλετε, πατήστε στην οθόνη μία φορά.

Μενού Πληροφοριών:
Σύρετε από πάνω προς τα κάτω, όσο βρίσκεστε 
στην κεντρική οθόνη, για να εμφανιστεί το 
μενού πληροφοριών που περιλαμβάνει: 
την λειτουργία μην ενοχλείτε, τον καιρό, 
την ρύθμιση φωτεινότητας, την κατάσταση 
σύνδεσης.

Μενού μετρήσεων:
Σύρετε προς τα αριστερά από την κεντρική 
οθόνη για να μπείτε στο μενού των μετρήσεων. 
Μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα μετρήσεων.

Ειδοποιήσεις:
Σύρετε προς τα δεξιά από την κεντρική 
οθόνη για να εισέλθετε στο μενού 
ειδοποιήσεων. Αφού συνδεθείτε με την 
εφαρμογή, ενεργοποιήστε από την εφαρμογή 
τις εφαρμογές από τις οποίες θέλετε να 
λαμβάνετε ειδοποιήσεις.



Κεντρικό μενού:
Σύρετε προς τα πάνω για να εισέλθετε στο 
κεντρικό μενού. Μπαίνετε σε όποια λειτουργία 
θέλετε και σέρνεται προς τα δεξιά για να 
γυρίσετε πίσω.

Προσοχή: Μερικές φορές μπορούν να υπάρχουν 
αποσυνδέσεις του κινητού με το ρολόι. 
Αυτό οφείλετε στις διαφορετικές εκδόσεις 
Bluetooth που έχει ο κάθε κατασκευαστής. 
Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα σύνδεσης, 
απενεργοποιήστε το Bluetooth του κινητού, και 
προσπαθήστε ξανά. Αν πάλι δεν λειτουργήσει, 
δοκιμάστε να επανεκκινήσετε το κινητό και το 
ρολόι.

Εισαγωγή στις κύριες λειτουργίες:

Ειδοποιήσεις: Ενεργοποιήστε την λειτουργία 
για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εφαρμογές 
όπως το WeChat κ.α. Πρέπει να είστε 
συνδεδεμένοι με το FunDo.

Βήματα: Ενεργοποιήστε την λειτουργία για να 
καταγράφετε τα βήματα, τις θερμίδες, και την 
απόσταση που διανύσατε κατά την ημέρα. Τα 



δεδομένα σβήνουν αυτόματα κάθε βράδυ στις 
24:00. Μπορείτε να δείτε τα καταγεγραμμένα 
δεδομένα προηγούμενων ημερών μέσα από 
την εφαρμογή.

Δεδομένα Σπορ: Στο μενού των σπορ, μπορείτε 
να δείτε όλα τα καταγεγραμμένα δεδομένα 
που αφορούν τα σπορ.

Ηλεκτροκαρδιογράφημα: Η συγκεκριμένη 
μέτρηση παίρνει περίπου 30 δευτερόλεπτα. 
Με την ολοκλήρωση της μέτρησης εμφανίζεται 
το μήνυμα “ToAPP”. Μπορείτε να δείτε το 
αποτέλεσμα της μέτρησης στην εφαρμογή από 
το κινητό σας.

Σπορ: Επιλέγετε ποιο σπορ θέλετε και πατάτε 
πάνω του. Πατάτε πάνω στο πλαίσιο που 
εμφανίζεται  και 3 δευτερόλεπτα μετά ξεκινάει 
η μέτρηση. Πατάτε πάνω στην οθόνη για να 
σταματήσετε ή για να συνεχίσετε την άσκηση. 
Αφού πατήσετε τερματισμό, θα εμφανιστούν 
στην οθόνη τα δεδομένα που κατέγραψε το 
ρολόι όπως καρδιακούς παλμού, θερμίδες και 
διάρκεια. Μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να 
διαγράψετε τα δεδομένα.



Κωδικός QR:
Σκανάρετε τον κωδικό για να κατεβάσετε την 
εφαρμογή.

Καταγραφή ύπνου:
Καταγράφει τον ύπνο σας από τις 21:00-
09:00. Σύρετε προς τα πάνω για να δείτε 
λεπτομέρειες που αφορούν τον ύπνο σας όπως 
διάρκεια ελαφρύ και βαρύ ύπνου. Μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε την λειτουργία εφόσον το 
επιθυμείτε.

Bluetooth: Αναζητήστε τις συσκευές με τις 
οποίες θέλετε να συνδεθείτε.

Καρδιακοί παλμοί: Εφαρμόστε σωστά το ρολόι 
και κάντε μία μέτρηση των καρδιακών σαν 
παλμών. Οι φυσιολογικές τιμές είναι 60-90 
BPM περίπου. Η μέτρηση παίρνει περίπου 20 
δευτερόλεπτα.

Τηλεφωνικός κατάλογος: Συγχρονισμός 
τηλεφωνικού καταλόγου του κινητού

Ιστορικό κλήσεων: Συγχρονισμός ιστορικού 
κλήσεων από το κινητό.



Μηνύματα: Συγχρονισμός SMS από το κινητό. 
Δεν υποστηρίζει IOS.

Ξυπνητήρι: Μπορείτε να ορίσετε μέχρι 5 
ξυπνητήρια. Κρατήστε παρατεταμένα για να 
διαγράψετε το ξυπνητήρι.

Κλήσεις: Συνδεθείτε με τον κινητό και μιλήστε - 
καλέστε από το ρολόι.

Λειτουργία αποφυγής χασίματος: Η λειτουργία 
σας βοηθά να εντοπίσετε το κινητό σας. Πατάτε 
πάνω στο εικονίδιο και το κινητό αρχίζει να 
δονείτε και να ηχεί. Το ίδιο μπορεί να κάνει και 
το κινητό για να βρείτε το ρολόι.

Φωτογραφία Bluetooth: Για να λειτουργήσει, 
πρέπει η οθόνη του κινητού να είναι ενεργή. 
Πατάτε το εικονίδιο στο ρολόι και ανοίγει η 
κάμερα του κινητού. Στην συνέχεια πατάτε 
πάνω στο ρολόι και το κινητό τραβάει μία 
φωτογραφία η οποία αποθηκεύετε στο κινητό.

Αριθμομηχανή: Κάνετε αριθμητικές πράξεις 
στο ρολόι.



Υπενθύμιση καθιστικής ζωής: Σας υπενθυμίζει 
να σηκωθείτε από την θέση σας. Ορίζετε εσείς 
την ώρα ενεργοποίησης.

Μουσική Bluetooth: Ελέγχετε από το ρολόι την 
μουσική στο κινητό.

Θέματα: 2 θέματα είναι διαθέσιμα για την 
αρχική σας οθόνη.

Γλώσσα: Η γλώσσα ρυθμίζεται αυτόματα 
όταν συνδεθείτε με το κινητό. Μπορείτε να 
ορίσετε και χειροκίνητα την γλώσσα εφόσον 
επιθυμείτε.

Κίνηση χεριού: Γυρίστε τον καρπό σας για να 
σιγάσετε το ξυπνητήρι, να ενεργοποιήσετε την 
οθόνη ή να απαντήσετε σε μια κλήση.

Ημερολόγιο

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ρυθμίσεις: 
- Διάφορες ρυθμίσεις του ρολογιού.
- Ρυθμίσεις Bluetooth: Ενεργοποίηση / 



Απενεργοποίηση ρολογιού
- Ρολόι: Ρυθμίζετε αυτόματα όταν συνδεθείτε 
με το κινητό. Απενεργοποιείστε αυτήν την 
λειτουργία αν θέλετε να ρυθμίσετε την ώρα 
χειροκίνητα.

Φωτεινότητα ειδοποίησης: Η οθόνη 
ανάβει όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση. 
Καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.
Ήχος: Επιλογή ήχου ειδοποιήσεων και 
κλήσεων.
Ένταση: Επιλογή έντασης ήχων του ρολογιού.
Οθόνη: Ρύθμιση φωτεινότητας και διάρκεια 
φωτεινότητας.
Σύστημα μετρήσεων: Επιλογή ανάμεσα στο 
μετρικό σύστημα ή το βρετανικό.
Επαναφορά: Επαναφέρει το ρολόι στις 
εργοστασιακές του ρυθμίσεις.
Σχετικά: Πληροφορίες για την έκδοση του 
ρολογιού και του λογισμικού.

Μεταφορά δεδομένων: Αφού συνδεθείτε με 
την εφαρμογή και το κινητό, όλα τα δεδομένα 
από τις μετρήσεις του ρολογιού στέλνονται 
στην εφαρμογή όπου και μπορείτε να τα 
δείτε.



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

Απαγορεύεται το 
θαλασσινό νερό.



www.das-4.com


