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Κατέβασμα εφαρμογής

Μπορείτε να σκανάρετε τον παρακάτω κωδικό QR για να 
κατεβάσετε και για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.

Σκανάρετε και κατεβάζετε την εφαρμογή.

Φόρτιση ρολογιού και Ενεργοποίηση
Φορτίστε το καινούργιο σας ρολόι πριν την πρώτη χρήση 
του. Για να φορτίσετε το ρολόι, χρησιμοποιείστε τον 
φορτιστή στην συσκευασία. Μπορείτε να συνδέσετε 
την USB άκρη είτε σε υπολογιστή είτε σε φορτιστή 
κινητού. Προσοχή. Αν το συνδέσετε σε φορτιστή κινητού, 
βεβαιωθείτε α)πως δεν είναι ταχυφορτιστής, β) πως η 
τάση δεν ξεπερνά τα 5V = 1A.



Σύνδεση ρολογιού με το κινητό
1) Ανοίξτε την εφαρμογή για να εισάγετε τις 
πληροφορίες σας.
2) Πλοηγηθείτε στο μενού “Συσκευή” και πατήστε 
“Προσθήκη συσκευής”
3) Πατήστε αναζήτηση συσκευής και επιλέξτε το ρολόι 
από την λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές.
4) Η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.

Λειτουργίες ρολογιού
Sports
Το ρολόι καταγράφει αυτόματα τα  
βήματα που κάνετε, τις θερμίδες που  
καταναλώθηκαν και την απόσταση που     
διανύθηκε. Τα δεδομένα αυτά σβήνονται  

 κάθε μέρα στις 24:00

Καταγραφή ύπνου
Το ρολόι μπορεί να καταγράψει 
δεδομένα για τον ύπνο σας, εφόσον το 
φοράτε κατά την διάρκεια του ύπνου 
σας. Μπορεί να δείξει πόσες ώρες  

 κοιμηθήκατε συνολικά καθώς και  
 την  ποιότητα του ύπνου. Τα  δεδομένα  
 αυτά μηδενίζονται κάθε μέρα στις 20:00

Μέτρηση καρδιακών παλμών
Πατήστε την διεπαφή για να κάνετε μια 
μοναδιαία μέτρηση των καρδιακών σας 
παλμών.



Μπορείτε να δείτε και προηγούμενες μετρήσεις.

 Προπόνηση
Στην συγκεκριμένη διεπαφή μπορείτε 
να βρείτε 8 διαφορετικά αθλήματα. Επιλέξτε ένα 
από αυτά και ξεκινήστε την προπόνηση.

  

 Μέτρηση αρτηριακής πίεσης
Πατήστε την διεπαφή για να κάνετε μια μοναδιαία 
μέτρηση της αρτηριακής σας πίεσης.
Μπορείτε να δείτε και προηγούμενες μετρήσεις.

 
 Μέτρηση οξυγόνου αίματος
Πατήστε την διεπαφή για να κάνετε μια μοναδιαία 
μέτρηση του οξυγόνου αίματος σας.
Μπορείτε να δείτε και προηγούμενες μετρήσεις.

 Καιρός
 Εμφανίζονται δεδομένα για τον  
 καιρό όπως η θερμοκρασία.  
  Το ρολόι πρέπει να είναι   
 συνδεδεμένο με το κινητό. Αν γίνει  
 αποσύνδεση για μεγάλο   
 χρονικό διάστημα, τα δεδομένα  
 καιρού δεν θα ανανεώνονται.



Ειδοποίηση μηνυμάτων
Το ρολόι μπορεί να εμφανίσει τα 
μηνύματα και τις ειδοποιήσεις 
από διάφορα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης (Twitter, Instagram, 
Facebook). Εμφανίζονται τα 3 
τελευταία μηνύματα. Μπορείτε να 
απενεργοποιήσετε την δυνατότητα 
αυτή εφόσον το επιθυμείτε.

Λειτουργία κάμερας
Εφόσον η σύνδεση ρολογιού και 
κινητού είναι σταθερή, μπορείτε να 
ελέγξετε την κάμερα του κινητού από 
το ρολόι σας.

Λειτουργία Μουσικής
Εφόσον η σύνδεση ρολογιού και 
κινητού είναι σταθερή, μπορείτε να 
ελέγξετε την μουσική του κινητού από 
το ρολόι σας.

Άλλες λειτουργίες
Οι λοιπές λειτουργίες του ρολογιού 
είναι: χρονόμετρο, ρύθμιση 
φωτεινότητας, αθόρυβη λειτουργία, 
επαναφορά εργοστασιακών 
ρυθμίσεων, απενεργοποίηση.



Χρονόμετρο
Μπορείτε να χρονομετρήσετε 
διάφορες δραστηριότητες σας.

Ξυπνητήρι
Μπορείτε να ορίστε ξυπνητήρι, το 
οποίο θα ενεργοποιείτε από το ρολόι.

Υπενθύμιση καθιστικής ζωής
Ενεργοποιήστε την ρύθμιση μέσω της 
εφαρμογής. Το ρολόι θα σας ειδοποιεί 
για να ξεκινήσετε την άσκηση.

Πληροφορίες για το ρολόι

1) Χρήση του κουμπιού αφής
Πατήστε μία φορά την περιοχή αφής κάτω από την 
κεντρική οθόνη για να ενεργοποιήσετε την συσκευή και 
για να περιηγηθείτε στο μενού. Κρατήστε παρατεταμένα 
την περιοχή αφής για να εισέλθετε σε περισσότερες 
λειτουργίες.



2) Χρήση γρήγορης εμφάνισης
Μπορείτε να δείτε γρήγορα την ώρα ή κάποιο μήνυμα 
απλά γυρίζοντας τον καρπό σας.

Γενικές πληροφορίες και προδιαγραφές.
1) Περιβαλλοντικές συνθήκες
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 έως 50 βαθμούς Κελσίου.
Θερμοκρασία εκτός λειτουργίας: -20 και 60 βαθμούς 
Κελσίου

2) Διάθεση και ανακύκλωση
Είναι στην ευθύνη του καταναλωτή η σωστή 
ανακύκλωση του προϊόντος. Μην πετάξετε το ρολόι 
και τα παρελκόμενα του με τα υπόλοιπα απορρίμματα 
του σπιτιού σας. Το ρολόι είναι ηλεκτρονικό προϊόν και 
πρέπει να ανακυκλωθεί όπως οι υπόλοιπες ηλεκτρονικές 
συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με την τοπική αρχή διαχείρισης 
αποβλήτων ή από το κατάστημα που προμηθευτήκατε 
το ρολόι.

Χρήση του ρολογιού σε υγρές συνθήκες
Το ρολόι είναι ανθεκτικό σε τυχαία επαφή με νερό. 
Μην το χρησιμοποιήσετε όσο κολυμπάτε ή όταν κάνετε 
μπάνιο. Σε περίπτωση που το ρολόι έρθει σε επαφή με 
νερό, αφαιρέστε το από τον καρπό σας και στεγνώστε 
το καλά.



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