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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,  
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.



Λειτουργίες

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)

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

Σύνδεση Συσκευής: Βεβαιωθείτε πώς το ρολόι 
έχει ενεργοποιημένο το Bluetooth, πατήστε 
“Περισσότερα –> Προσθήκη συσκευής” στην 
εφαρμογή, βρείτε το ρολόι στην λίστα που 
εμφανίζετε και πατήστε πάνω του.



Αλλαγή καντράν: Πατήστε στην οθόνη για 
3 δευτερόλεπτα και σύρετε προς τα πάνω / 
κάτω για να επιλέξετε το καντράν που θέλετε. 
Πατήστε στην οθόνη μια φορά για να επιλέξετε 
το καντράν.

Μενού πληροφοριών: Από την κεντρική 
οθόνη, σύρετε προς τα κάτω για να εμφανιστεί 
το μενού πληροφοριών. Εμφανίζονται οι 
λειτουργίες “μην ενοχλείτε” , “ρυθμίσεις”, και η 
κατάσταση σύνδεσης.

Μενού μετρήσεων:  Από την κεντρική οθόνη, 
σύρετε προς τα πάνω για να μπείτε στο μενού. 
Βλέπετε δεδομένα που αφορούν τα βήματα, 
τον ύπνο καθώς και τα δεδομένα μετρήσεων 
καρδιακών παλμών κ.α



Μενού ειδοποιήσεων:  Από την κεντρική οθόνη, 
σύρετε προς τα δεξιά για να εμφανιστεί το μενού.

Εφόσον έχετε δώσει τις κατάλληλες άδειες στην 
εφαρμογή και εφόσον είστε συνδεδεμένοι, 
το ρολόι θα εμφανίζει τις ειδοποιήσεις που 
λαμβάνει το κινητό. Εμφανίζονται οι τελευταίες 
8 ειδοποιήσεις. Μπορείτε να διαγράψετε τις 
ειδοποιήσεις που έχετε ήδη δει. Σε αντίθετη 
περίπτωση, οποιαδήποτε ειδοποίηση πέρα από 
το όριο των 8, θα σβήνει την πρώτη ειδοποίηση.

Μενού: Σύρετε προς τα αριστερά για να 
περιηγηθείτε από την αρχική οθόνη, στις 
υπόλοιπες.

Βήματα: Η καταγραφή των βημάτων ξεκινά μετά 
τα πρώτα 20 βήματα. Τα βήματα συγχρονίζονται 
σε πραγματικό χρόνο με την εφαρμογή. Μαζί με 
τα βήματα, εμφανίζονται και η απόσταση και η 



θερμίδες που καταναλώθηκαν.

Λειτουργία Σπορ: Υπάρχουν διάφορα σπορ για 
να επιλέξετε. 

Πριν ξεκινήσετε κάποιο σπορ, μπορείτε να 
ορίσετε στόχο για το συγκεκριμένο σπορ. Όταν 
ξεκινάτε το σπορ, ξεκινάει μια αντίστροφη 
μέτρηση και ξεκινάει το μέτρημα. Κατά την 
διάρκεια του σπορ ή μέχρι να το τερματίσετε, 
σέρνοντας προς τα πάνω η κάτω, εμφανίζονται 
περισσότερες πληροφορίες όπως ο καρδιακός 
παλμός και οι θερμίδες που καταναλώνονται.

Καρδιακοί παλμοί: Παίρνετε μία μέτρηση των 
καρδιακών σας παλμών. Κατά την διάρκεια της 
μέτρησης, αναβοσβήνει ένα πράσινο φως στο 
κάτω μέρος του ρολογιού. Για να σταματήσετε 
χειροκίνητα την μέτρηση, σύρετε προς τα δεξιά.



Ιστορικό σπορ: Μπορείτε να δείτε δεδομένα 
από προηγούμενες προπονήσεις.

Απομακρυσμένη κάμερα: Από την 
εφαρμογή στο κινητό, πατήστε λειτουργία 
απομακρυσμένης κάμερας. Μπορείτε να 
χειριστείτε την κάμερα του κινητού από το 
ρολόι και να βγάλετε φωτογραφία.

Μουσική: Ενεργοποιήστε την λειτουργία στην 
εφαρμογή. Μπορείτε να ελέγξετε την μουσική 
του κινητού από το ρολόι.



Αρτηριακή πίεση: Κάνετε μέτρηση της 
αρτηριακής σας πίεσης, η οποία στέλνετε και 
στην εφαρμογή. Η μέτρηση παίρνει περίπου 8 
δευτερόλεπτα.

Παρακολούθηση ύπνου: Φορέστε το ρολόι 
όταν πάτε για ύπνο. Όσο κοιμάστε, το ρολόι 
καταγράφει την διάρκεια του ύπνου (ελαφρύ 
και βαρύ) και τα δεδομένα στέλνονται στην 
εφαρμογή.

Χρονόμετρο: Πατήστε στο εικονίδιο και 
ξεκινάει η μέτρηση.

Αντίστροφη μέτρηση: Πατήστε στο εικονίδιο, 
ορίστε έναν χρόνο και ξεκινάει η αντίστροφη 
μέτρηση.



Φωτεινότητα: Όρίστε την φωτεινότητα του 
ρολογιού σας.

Χρόνος φωτεινότητας: Όρίστε τον χρόνο που 
θέλετε να μένει ανοιχτεί η οθόνη.

Αναζήτηση τηλεφώνου: Η λειτουργία σας 
βοηθά να βρείτε το κινητό σας, εφόσον είναι σε 
κοντινή απόσταση. Ξεκινώντας την λειτουργία, 
το κινητό αρχίζει να δονείτε και να ηχεί.

Υπενθύμιση καθιστικής ζωής: Όρίστε τον χρόνο 
που θέλετε να σας ενημερώνει το ρολόι να 
σηκωθείτε αποφεύγοντας έτσι την καθιστική 
ζωή. Ενεργοποιήστε την λειτουργία και στο 
κινητό και στο ρολόι.

Κωδικός QR: Σκανάρετε τον κωδικό με το κινητό 



σας και κατεβάζετέ την εφαρμογή.

Επαναφορά: Επαναφέρει το ρολόι στις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σύστημα: Βλέπετε πληροφορίες σχετικά με το 
μοντέλο του ρολογιού, την διεύθυνση MAC, και 
την έκδοση του λογισμικού.

Φόρτιση: Τοποθετήστε την μια άκρη του 
καλωδίου φόρτισης σε έναν φορτιστή 5V και την 
άλλη στους μαγνήτες του ρολογιού. Εμφανίζετε 
εικονίδιο φόρτισης στην οθόνη του ρολογιού.

Εγκατάσταση και χρήση εφαρμογής:
Σκανάρετε τον κωδικό QR 
για να κατεβάσετε την εφαρμογή 
και για να την εγκαταστήσετε.



Για την σωστή λειτουργία τα λογισμικά στα 
κινητά πρέπει να είναι: Android 4,4 και άνω, 
IOS 8,0 και άνω και το Bluetooth πρέπει να 
είναι 4,0 και άνω.

Σύνδεση Bluetooth: Εφόσον η σύνδεση γίνει 
σωστά, η εφαρμογή θυμάται την διεύθυνση 
Bluetooth του ρολογιού. Ετσι όσο η εφαρμογή 
τρέχει στο παρασκήνιο, η σύνδεση γίνεται 
αυτόματα.

Συγχρονισμός δεδομένων: Σύρετε από πάνω 
προς τα κάτω στην εφαρμογή για να κάνετε 
συγχρονισμό δεδομένων χειροκίνητα. Το ρολόι 
μπορεί να κρατήσει στην μνήμη του δεδομένα 
μέχρι 7 ημέρες.

Προσοχή:
Αποφεύγεται δυνατές πτώσεις, υπερβολική 
ζέστη και δυνατή βροχή.

Μην προσπαθήσετε να λύσετε ή να 
επιδιορθώσετε το ρολόι μόνοι σας.

Χρησιμοποιήστε φορτιστή των 5V 500Mh και 
αποφύγετε πρίζες μεγάλης τάσης.



Η θερμοκρασίες λειτουργίας είναι 0-45 Κελσίου. 
Μην πετάτε το ρολόι στην φωτιά.

Μην φορτίζετε με βρεγμένα χέρια καθώς μπορεί 
να προκαλέσετε οξείδωση του εξοπλισμού.

Αποφύγετε την έκθεση του εξοπλισμού σε 
χημικά όπως η βενζίνη, διάφορα καθαριστικά, 
αλκοόλ, 1-προπανόλη,  εντομοαπωθητικά.

Μην χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό κοντά σε 
δυνατά μαγνητικά πεδία ή μεγάλη τάση.

Αν έχετε ευαίσθητο δέρμα ή αν φοράτε το ρολόι 
πολύ σφιχτά ίσως αντιμετωπίσετε δυσφορία.

Μην φοράτε το ρολόι όσο κάνετε μπάνιο.
Καθαρίστε τον ιδρώτα στον καρπό σας, καθώς 
όσο το λουράκι ακουμπάει σε ιδρωμένο δέρμα 
και έρχεται σε επαφή με αλλεργιογόνα ή 
μολυσμένα υλικά κατά την διάρκεια του χρόνου 
μπορεί να προκαλέσει αλλεργικό κνησμό.

Συχνές ερωτήσεις
 
Τι μπορείτε να κάνετε αν δεν λειτουργεί το 
Bluetooth (δεν μπορείτε να συνδεθείτε)



Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή σας είναι συμβατή 
με Bluetooth 4,0 και ότι το λογισμικό είναι 
τουλάχιστον Android 4,0 / IOS 8,0.

1) Λόγω παρεμβολής από από διάφορα 
ασύρματα σήματα, η σύνδεση μερικές φορές 
ενδέχεται να παρουσιάζει προβλήματα. Αν 
παρουσιάζει πρόβλημα για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε 
την συσκευή μακριά από άλλες συσκευές που 
μπορεί να παράγουν δυνατά μαγνητικά πεδία 
και από άλλες συσκευές Bluetooth.
2) Απενεργοποιείστε το Bluetooth και 
ενεργοποιείστε το ξανά.

3) Επανεκκινήστε την συσκευή.

4) Μην συνδέσετε άλλες συσκευές Bluetooth 
στο κινητό σας.

5) Ελέγξτε αν η εφαρμογή τρέχει στο 
παρασκήνιο κανονικά.

Δεν λειτουργεί η λειτουργία “Βρείτε το τηλέφωνο”

1) Αρχικά, ελέγξτε αν το κινητό είναι 
ενεργοποιημένο, αν έχει μπαταρία και αν αν 



IP67:  Μόνο ανθεκτικό στη σκόνη.
Απαγορεύεται η επαφή με το νερό.

είναι ενεργό το Bluetooth. Αν παρόλα αυτά, δεν 
λειτουργεί σωστά, κάντε επανεκκίνηση του Bluetooth.

2) Βεβαιωθείτε ότι το GPS είναι ανοιχτό.

Γιατί πρέπει να φοράω σφιχτά το ρολόι στον 
καρπό μου;
Oι μετρήσεις του ρολογιού γίνετε με την χρήση 
φωτός, το οποίο εκπέμπεται από το κάτω 
μέρος του ρολογιού. Αν το φοράτε χαλαρά στο 
χέρι σας, θα υπάρχει περισσότερο φως από το 
περιβάλλον γύρω σας, το οποίο μπορεί να κάνει 
την μέτρηση να εμφανιστεί λανθασμένα.

Είναι το ρολόι αδιάβροχο;
Το ρολόι είναι πιστοποιημένο με IP67 στεγανοποίηση 
το οποίο το κάνει ανθεκτικό στη σκόνη.

Τεχνικές λεπτομέρειες ρολογιού.

Μοντέλο Ρολογιού     SG18      Τύπους Μπαταρίας
Όθόνη        1,3 ίντσες      Μοντέλο μπαταρίας
Όθόνη αφής        Πλ. οθόνη αφής Χωρητικότητα Μπαταρίας
Επεξεργαστής        NRF52832      Μήκος
Στεγανοποίηση        IP67      Βάρος

Πολυμερών
052025
180mAh
26cm
60g
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