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Τρόπος φορέματος
Ο καλύτερος τρόπος φορέματος είναι ελάχιστα πιο πάνω 
από τον καρπό σας. Ρυθμίστε το ρολόι έτσι ώστε να μην 
είναι πολύ χαλαρό αλλά ούτε πολύ σφιχτό στον καρπό σας. 
Ο σένσορας πρέπει να έρχεται σε επαφή με το δέρμα σας.

Τρόπος φόρτισης
Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει αρκετή μπαταρία πριν την 
πρώτη χρήση του. Αν δεν μπορείτε να το ενεργοποιήσετε, 
φορτίστε το πρώτα.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
1) Οταν το ρολόι είναι απενεργοποιημένο: πατήστε το 
κουμπί για περίπου 4 δευτερόλεπτα για αν ενεργοποιηθεί 
το ρολόι.
2) Οταν το ρολόι είναι ενεργοποιημένο: στην επιλογή 
“Απενεργοποίηση” κρατήστε πατημένο το κουμπί 
για περίπου 3 δευτερόλεπτα και στην επιλογή που 
εμφανίζεται, πατήστε την επιλογή “YES”.

Χρήση ρολογιού
1) Οταν το ρολόι είναι ενεργοποιημένο, πατήστε μία 
φορά το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και να 
εμφανιστεί η ημερομηνία και η ώρα.
2) Οσο βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πατώντας το κουμπί 



λειτουργίας, μπορείτε να μεταβείτε στο μενού του 
ρολογιού. Η οθόνη θα σβήσει μετά από 5 δευτερόλεπτα 
μη χρήσης.
3) Στο μενού μέτρησης καρδιακών παλμών / αρτηριακής 
πίεσης, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας 
για να ξεκινήσει η μέτρηση. Τα αποτελέσματα 
εμφανίζονται μετά από 50 δευτερόλεπτα και η οθόνη 
απενεργοποιείτε.

Εγκατάσταση εφαρμογής
Μπορείτε να σκανάρετε τον παρακάτω κωδικό QR για να 
κατεβάσετε την εφαρμογή “Yoho Sport” στο κινητό σας.

Απαιτήσεις συστήματος: 1)Android 5.0+ και IOS 9.0+ 2)
Bluetooth 4.0

Σύνδεση ρολογιού με το κινητό
Πρέπει να συνδέσετε το ρολόι με το κινητό σας για να 
συγχρονιστεί η ώρα και η ημερομηνία και για να είναι 
πιο σταθερές 
οι μετρήσεις 
όπως η 
μέτρηση 
βημάτων και 
η καταγραφή 
ύπνου.



1) Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε την επιλογή 
“Ρυθμίσεις”
2) “Η συσκευή μου”
3) Πατήστε την επιλογή αναζήτησης εξοπλισμού
4) Πατήστε πάνω στην συσκευή που εμφανίζεται
α) Αφού συνδεθεί το ρολόι με το κινητό, η εφαρμογή θα 
αποθηκεύσει όλα τα δεδομένα του ρολογιού (μετρήσεις 
και πληροφορίες)
β) Βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει όλες τις απαραίτητες 
άδειες που απαιτούνται για την σωστή λειτουργία της 
εφαρμογής και του ρολογιού όπως για παράδειγμα την 
άδεια “εκκίνησης εφαρμογών στο παρασκήνιο”.

Λεπτομέρειες εφαρμογής
Προσωπικές πληροφορίες
Μπορείτε να εισάγεται τις πληροφορίες σας στην 
εφαρμογή (όνομα, ύψος, ηλικία κτλ)
Μεταβείτε στο Ρυθμίσεις –> Προσωπικές Ρυθμίσεις. 
Μπορείτε επίσης να ορίσετε προσωπικούς στόχους 
όπως τα καθημερινά σας βήματα.

Ειδοποίηση μηνύματος
Εισερχόμενη κλήση
Οταν το ρολόι είναι συνδεδεμένο με το κινητό, εφόσον 
έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία, το ρολόι θα σας 
ειδοποιήσει για την κλήση που δέχεστε στο κινητό. 
Εμφανίζεται το όνομα της επαφής που σας καλεί.

Μήνυμα SMS
Οταν το ρολόι είναι συνδεδεμένο με το κινητό, εφόσον 
έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργία, το ρολόι θα σας 
ειδοποιήσει για το SMS που δεχτήκατε.



Άλλες ειδοποιήσεις
Οταν το ρολόι είναι συνδεμένο με το κινητό, μπορείτε 
να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης όπως το Facebook. Πρέπει να ενεργοποιήσετε 
την λειτουργία μέσα από την εφαρμογή.

Δόνηση
Αν ενεργοποιήσετε την λειτουργία, το ρολόι θα δονείτε 
όταν λαμβάνει κάποια ειδοποίηση. Αν απενεργοποιηθεί, 
θα υπάρχει μόνο ειδοποίηση στην οθόνη του ρολογιού.

Υπενθύμιση καθιστικής ζωής
Μπορείτε να ορίσετε το διάστημα ειδοποίησης που 
θέλετε. Το ρολόι θα σας ειδοποιήσει να ξεκινήσετε την 
άθληση αν μείνετε καθισμένοι για αρκετή ώρα.

Χρήσιμη συμβουλή για χρήστες Android
Για την καλύτερη λειτουργία της εφαρμογής, μπορείτε 
να επιτρέψετε στην εφαρμογή να λειτουργεί στο 
παρασκήνιο.

Λειτουργίες εφαρμογής
Ξυπνητήρι
Μπορείτε να ορίσετε μέχρι τρία ξυπνητήρια. Από την 
στιγμή που θα ορίσετε τα ξυπνητήρια, μπορούν να 
λειτουργήσουν ακόμα και όταν δεν υπάρχει σύνδεση 
ανάμεσα στο ρολόι και στην εφαρμογή.

Ρυθμίσεις εμφάνισης
Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της αρχικής οθόνης 
του ρολογιού σας.



Εύρεση ρολογιού
Οσο το ρολόι είναι συνδεδεμένο με το κινητό, μπορείτε 
να εντοπίσετε το ρολόι. Πατώντας την επιλογή, το ρολόι 
θα αρχίσει να δονείτε.

Λήψη φωτογραφιών
Οσο το ρολόι είναι συνδεδεμένο με το κινητό, μπορείτε 
να βγάλετε φωτογραφίες απλά κουνώντας το ρολόι. Στο 
κινητό σας εμφανίζεται μια αντίστροφη μέτρηση και με 
το τέλος αυτής γίνετε η λήψη της φωτογραφίας.

Ενεργοποίηση οθόνης
Μπορείτε να γυρίσετε τον καρπό σας για να 
ενεργοποιείτε την αρχική οθόνη και να βλέπετε την ώρα 
και την ημερομηνία.
Οδηγίες εμφάνισης
Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 2 
δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στα μενού

Ημερομηνία και Ώρα
Συγχρονίζονται αυτόματα όταν το ρολόι συνδεθεί με 
το κινητό.

Βηματόμετρο
Το ρολόι μετράει τα βήματα που κάνετε κατά την 
διάρκεια της ημέρας.

Απόσταση
Με βάση τα βήματα που κάνετε, το ρολόι σας εμφανίζει 
και την απόσταση που διανύσατε κατά την διάρκεια 
της ημέρας.



Θερμίδες
Με βάση τα βήματα και την απόσταση, το ρολόι σας 
εμφανίζει πόσες θερμίδες καταναλώσατε κατά την 
διάρκεια της ημέρας.

Καρδιακοί παλμοί / Αρτηριακή Πίεση
Μπορείτε να πάρετε μία μοναδιαία μέτρηση των 
καρδιακών παλμών / αρτηριακής πίεσης σας. 
Τα αποτελέσματα θα εμφανιστούν μετά από 40 
δευτερόλεπτα. Η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζετε 
μόνο εφόσον υπάρχει σένσορας στο ρολόι.

Προπόνηση
Πατήστε παρατεταμένα για να εισέλθετε στο μενού 
προπόνησης. Επιλέξτε ανάμεσα σε : Τρέξιμο, σχοινάκι, 
περπάτημα.
Τρέξιμο: Τα βήματα θα ξεκινήσουν από το 0 όταν 
εισέλθετε στο μενού. Θα εμφανιστεί η ώρα συστήματος, 
ο χρόνος διαρκείας και ο αριθμός δραστηριότητας.
Σχοινάκι: Θα εμφανιστεί η ώρα συστήματος, ο χρόνος 
διαρκείας και ο αριθμός δραστηριότητας. Το αρχείο θα 
διαγραφτεί όταν εξέλθετε από το μενού.

Περπάτημα
Θα εμφανιστεί η ώρα συστήματος, ο χρόνος διαρκείας 
και ο αριθμός δραστηριότητας. Το αρχείο θα διαγραφτεί 
όταν εξέλθετε από το μενού.

Καιρός
Μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του καιρού, εφόσον 
το ρολόι είναι συνδεδεμένο με το κινητό. Εμφανίζονται 
πληροφορίες για την μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία 
και τις καιρικές συνθήκες.



Έλεγχος μουσικής
Μπορείτε να ελέγξετε την μουσική του κινητού σας από 
το ρολόι. Μπορείτε να κάνετε παύση / αναπαραγωγή και 
επόμενο / προηγούμενο

Καταγραφή ύπνου
Το ρολόι καταγράφει την συνολική διάρκεια του ύπνου 
σας, τον ελαφρύ και βαρύ ύπνο. Μπορείτε να δείτε τα 
δεδομένα αυτά μέσω της εφαρμογής.
Σημείωση: Το ρολόι καταγράφει δεδομένα ύπνου 
εφόσον το φοράτε κατά την διάρκεια του ύπνου 
σας. Οι ώρες καταγραφής είναι από τις 21:00 έως τις 
09:00. Συγχρονίστε τα δεδομένα μετά τις 09:00 με την 
εφαρμογή για να τα δείτε.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Πατήστε για περίπου 10 δευτερόλεπτα στο μενού 
της διεύθυνσης MAC για να κάνετε επαναφορά 
εργοστασιακών ρυθμίσεων. Πατήστε “ΝΑΙ” για 
επιβεβαίωση.

Προδιαγραφές:
Τύπος 
Συσκευής            

IOS 9.0+ / Android 5.0+

Εξυπνο 
Βραχιόλι

Πολυμερές   
λιθίου

Μπαταρία

Δόνηση Υποστηρίζεται Συνδεσιμότητα Bluetooth 
4.0

Θερμοκρασία 
λειτουργίας

Απαιτήσεις 
συστήματος

 -10 έως 50 
βαθμοί Κελσίου

Σένσορας επιταχυνσιόμετρο 
χαμηλής ισχύος



Ειδικές Πληροφορίες
1) Αφαιρέστε το ρολόι πριν κάνετε μπάνιο στην θάλασσα 
ή στο σπίτι σας.
2) Συνδέστε το ρολόι με το κινητό για να κάνετε 
συγχρονισμό.
3) Χρησιμοποιήστε φορτιστή 5V.
4) Μην έχετε το ρολόι σε περιβάλλον με υψηλή 
θερμοκρασία ή υγρασία.

Πολυμερές   
λιθίου IP67 – Μόνο ανθεκτικό στη σκόνη

Απαγορεύεται η επαφή με το νερό.

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

www.das-4.com



www.das-4.com


