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Εγχειρίδιο χρήσης



Σύντομη περιγραφή χρήσης

1.Οθόνη πλήρους αφής   2. Κουμπί Ενεργοποίησης / 
Απενεργοποίησης   3. Μαγνήτες φόρτισης   4. Σένσορας 
καρδιακών παλμών  5. Σένσορας θερμοκρασίας σώματος

Σημείωση: Όταν δέχεστε εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να 
απορρίψετε την κλήση απευθείας από το ρολόι, πατώντας 
το πλαϊνό κουμπί. Το ρολόι πρέπει να είναι συνδεδεμένο με 
το κινητό μέσω Bluetooth.

Τρόπος φόρτισης
Πριν την πρώτη ενεργοποίηση, φροντίστε το 
ρολόι να έχει αρκετή μπαταρία. Αν το ρολόι 
δεν ενεργοποιείτε, τοποθετήστε στο στην 
φόρτιση πρώτα και ενεργοποιήστε το μετά.

Εγκατάσταση Εφαρμογής
Μπορείτε να σκανάρετε τον παρακάτω 
κωδικό QR και να κατεβάσετε την 
εφαρμογή “M Active 2”

Προϋποθέσεις για να λειτουργήσει 
σωστά η εφαρμογή: 1)Android 4.2+, IOS 
9.0+ 2)Bluetooth 4.0



1)Ανοίξτε την εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο.
2)Πατήστε την επιλογή “Mine” στο κάτω-δεξιά μέρος 
της οθόνης.
3)Πατήστε “Device Management – Connection Man-
agement”
4)Πατήστε “Connect Bracelet” και έπειτα πατήστε στην 
συσκευή που θα εντοπιστεί.
5) Η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.

Όταν το ρολόι είναι συνδεδεμένο σωστά, θα εμφανίζει 
την ώρα και την ημερομηνία του κινητού. Τα δεδομένα 
υγείας που καταγράφει το ρολόι (καρδιακοί παλμοί, 
βήματα, αρτηριακή πίεση,ύπνος, οξυγόνο αίματος) 
συγχρονίζονται με την εφαρμογή.

Εισαγωγή στις λειτουργίες του ρολογιού

Αρχική οθόνη
Πατήστε παρατεταμένα στην αρχική οθόνη για να 
αλλάξετε την εμφάνιση της.

Δεδομένα άσκησης
Καταγράφονται τα δεδομένα άθλησή σας. Κάθε μέρα 
στις 24:00 τα δεδομένα του ρολογιού διαγράφονται. 
Μπορείτε να 
δείτε δεδομένα 
προηγούμενων ημερών 
μέσω της εφαρμογής.



Καρδιακοί παλμοί
Μέσω της διεπαφής αυτής, μπορείτε να 
πάρετε μία μοναδιαία μέτρηση των καρδιακών 
σας παλμών. Μετά την καταγραφή, η μέτρηση 
συγχρονίζεται και με την εφαρμογή.

Αρτηριακή πίεση
Μέσω της διεπαφής αυτής, μπορείτε να 
πάρετε μία μοναδιαία μέτρηση της αρτηριακή 
σας πίεσης. Μετά την καταγραφή, η μέτρηση 
συγχρονίζεται και με την εφαρμογή.

Οξυγόνο αίματος
Μέσω της διεπαφής αυτής, μπορείτε να 
πάρετε μία μοναδιαία μέτρηση του οξυγόνου 
αίματος σας . Μετά την καταγραφή, η μέτρηση 
συγχρονίζεται και με την εφαρμογή.

Θερμοκρασία σώματος
Μέσω της διεπαφής αυτής, μπορείτε 
να πάρετε μία μοναδιαία μέτρηση της 
θερμοκρασίας του σώματος σας. Μετά την 
καταγραφή, η μέτρηση συγχρονίζεται και με 
την εφαρμογή.
Σημείωση: Για να γίνει η μέτρηση σωστά, 
ο σένσορας στο πίσω μέρος του ρολογιού 
πρέπει να ακουμπάει καλά το δέρμα σας. 
Όλες οι μετρήσεις είναι ενδεικτικές και δεν 
αντικαθιστούν την διάγνωση του γιατρού σας.

Λειτουργία Sport
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 
διαφορετικά σπορ και να αθληθείτε.



Καταγραφή ύπνου
Το ρολόι μπορεί να καταγράψει τις συνολικές 
ώρες ύπνου σας καθώς και πόσες από αυτές 
ήταν ελαφρύς ύπνος και πόσες βαρύς. 
Τα δεδομένα αυτά συγχρονίζονται με την 
εφαρμογή.

Διεπαφή μηνυμάτων
Μπορείτε να προβάλετε τις ειδοποιήσεις που 
έχει λάβει το ρολόι.

Διεπαφή καιρού
Εμφανίζονται δεδομένα καιρού όπως η 
θερμοκρασία της ημέρας. Τα δεδομένα 
συγχρονίζονται από την εφαρμογή με την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει σταθερή σύνδεση 
Bluetooth.

Διεπαφή μουσικής
Μπορείτε να ελέγξετε την μουσική του κινητού 
από το ρολόι.

Χρονόμετρο
Μπορείτε να χρονομετρήσετε τις 
δραστηριότητες σας.

Αντίστροφη μέτρηση



Εύρεση τηλεφώνου
Πατώντας την επιλογή, το κινητό σας τηλέφωνο 
θα ξεκινήσει να ηχείτε και να δονείτε.

Κωδικός QR
Εμφανίζεται ο κωδικός QR για το κατέβασμα της 
εφαρμογής.

Απενεργοποίηση
Πατήστε το για να απενεργοποιήσετε το ρολόι.

Ρυθμίσεις
Εμφανίζονται διάφορες ρυθμίσεις για το 
ρολόι όπως η  επαναφορά των εργοστασιακών 
ρυθμίσεων.

Ειδοποιήσεις
Είναι απαραίτητο να δοθούν οι κατάλληλες 
άδειες για να μπορεί το ρολόι να εμφανίσει 
μηνύματα και ειδοποιήσεις από το κινητό 
τηλέφωνο. Η σύνδεση Bluetooth πρέπει να είναι 
ενεργή και σταθερή για την σωστή εμφάνιση 
ειδοποιήσεων και μηνυμάτων.

Συχνές ερωτήσεις

1) Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται 
το ρολόι στην λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές;
Αρχικά ελέγξτε αν το ρολόι έχει αρκετή μπαταρία (πάνω 
από 20%). Τοποθετήστε το ρολόι κοντά στο κινητό σας και 
προσπαθήστε ξανά. Αν το πρόβλημα συνεχίζει, μπορείτε 
να κάνετε επανεκκίνηση του Bluetooth του κινητού.



2) Γιατί δεν γίνετε η μέτρηση καρδιακών παλμών;
Για να γίνει σωστά η μέτρηση πρέπει το ρολόι να έχει καλή 
επαφή με το δέρμα σας και το χέρι στο οποίο το φοράτε να 
μην είναι σε κίνηση.

3) Γιατί το ρολόι δεν εμφανίζει τα μηνύματα;
Πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την άδεια “Πρόσβαση στις 
ειδοποιήσεις”. Πρέπει να ελέγξετε ότι το μήνυμα εμφανίζετε 
και στην μπάρα ειδοποιήσεων του κινητού σας. Αν δεν 
εμφανίζετε, το μήνυμα δεν μπορεί να προωθηθεί στο ρολόι.

Προσοχή: Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε 
κάποια καινούργια φυσική δραστηριότητα.
Παρόλο που το ρολόι μπορεί να μετρήσει σε πραγματικό 
χρόνο τους καρδιακούς σας παλμούς, δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για ιατρικούς σκοπούς και για διάγνωση.

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

Οι όροι εγγύησης που καλύπτουν το προϊόν, 
αναφέρονται αναλυτικά στον επίσημο ιστότοπο 
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