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Οδηγίες Χειρισμού

Επάνω κουμπί: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε 
το κουμπί για να ενεργοποιήσετε την οθόνη. 
Πατήστε ξανά για να επιστρέψετε στην κατάσταση 
αναμονής.

Κάτω κουμπί: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το 
κουμπί για να ενεργοποιήσετε την οθόνη. Πατήστε 
στιγμιαία για να εισέλθετε σε αθλητική λειτουργία. 
Πατήστε παρατεταμένα για 10 δευτερόλεπτα για 
επανεκκίνηση του ρολογιού.

Χειρονομίες οθόνης: Σύρετε προς τα δεξιά για 
ειδοποιήσεις SMS, σύρετε προς τα αριστερά για 
το μενού, σύρετε προς τα κάτω για τη γραμμή 
συντομεύσεων και σύρετε προς τα επάνω για να 
εισέλθετε στις λειτουργίες.

Αλλαγή Καντράν: Πατήστε παρατεταμένα την κύρια 
οθόνη για να εισέλθετε στη λίστα. Περιηγηθείτε 
αριστερά και δεξιά για να επιλέξετε μια νέα κλήση.

Σύνδεση
Κατεβάστε και εγκαταστήστε
την εφαρμογή «FunDo».
Μπορείτε να σαρώσετε τον
κωδικό QR παρακάτω για να
πραγματοποιήσετε λήψη της



εφαρμογής ή μπορείτε να αναζητήσετε τον όρο 
“FunDo” στο Google Play (Android)/App Store (iOS).

Μετά την εγκατάσταση, ενεργοποιήστε το Blue-
tooth και το GPS στο smartphone σας. Ανοίξτε 
την εφαρμογή FunDo και αποδεχτείτε όλα τα 
απαραίτητα δικαιώματα που ζητούνται. Πατήστε 
“Περισσότερα” στην κάτω δεξιά γωνία -> Προσθήκη 
συσκευής -> Βρείτε τη συσκευή “W 3Pro” και 
πατήστε για να συνδεθείτε. Το smartwatch θα 
συνδεθεί με επιτυχία. Στη συνέχεια, μεταβείτε 
στις ρυθμίσεις Bluetooth στο τηλέφωνό σας 
και αναζητήστε το W3 Pro. Πατήστε για να το 
συνδέσετε με το τηλέφωνό σας, ώστε να μπορείτε 
να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις, στο 
ρολόι σας μέσω Bluetooth.

Κύριες Λειτουργίες

Κλήση: Πραγματοποιήστε μια κλήση μέσω 
Bluetooth
Τηλεφωνικός κατάλογος: Συγχρονίστε επαφές από 
το smartphone σας
Μητρώα κλήσεων: Συγχρονίστε το ιστορικό 
κλήσεων από το smartphone σας
SMS: Συγχρονίστε όλα τα μηνύματά σας (Δεν 
υποστηρίζει ακόμα iOS)
Ειδοποίηση: Στέλνει τις ειδοποιήσεις του smart-
phone στο ρολόι σας



Ύπνος: Παρακολουθήστε την ποιότητα του ύπνου 
σας από τις 9:00 μ.μ. έως τις 9:00 π.μ.
Καρδιακός ρυθμός: Μετρήστε τον καρδιακό σας 
ρυθμό
ΗΚΓ: Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Αρτηριακή πίεση: Μετρήστε την αρτηριακή σας 
πίεση
Οξυγόνο αίματος: Μετρήστε το οξυγόνο του 
αίματός σας
Βηματόμετρο: Μετρήστε τα βήματά σας
Απομακρυσμένη κάμερα: Ελέγξτε την κάμερα του 
smartphone σας από απόσταση
Anti-Lost: Ύπενθύμιση όταν το smartphone σας 
βρίσκεται εκτός εμβέλειας
Γλώσσα: Επιλέξτε τη γλώσσα σας
Ημερολόγιο: Δείτε την τρέχουσα ημέρα και μήνα
Αριθμομηχανή: Κάντε απλούς υπολογισμούς
Χρονόμετρο: Μετρήστε το χρόνο
Ξυπνητήρι: Ρυθμίστε ένα ξυπνητήρι
QR Κωδικός: Σαρώστε τον κωδικό για λήψη της 
εφαρμογής
Καθιστική Ύπενθύμιση: Ύπενθύμιση για να 
κινηθείτε 
Χειρονομία: Γυρίστε το ρολόι σας για σίγαση, 
Ανακινήστε τη συσκευή για να απαντήσετε σε μια 
κλήση
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων: 
Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων της 
συσκευής



Σχετικά με: Πληροφορίες για τη συσκευή σας 
(Διεύθυνση MAC, Ονομα Bluetooth)

Παρατηρήσεις

1) Παρακαλούμε να διασφαλίσετε, ότι το Bluetooth 
και το GPS του κινητού είναι ενεργοποιημένα. 
Οταν αναζητείτε την συσκευή μέσω Bluetooth, 
σιγουρευτείτε να μην έχει συνδεθεί άλλη συσκευή. 
Οταν αναζητείτε την συσκευή μέσω Bluetooth, 
τηρήστε κοντινή απόσταση μεταξύ κινητού και 
smartwatch.

2) Αν η σύνδεση του Bluetooth είναι ασταθής 
κατά την λειτουργία, δοκιμάστε να κάνετε 
επανεκκίνηση το ρολόι και να το συνδέσετε με το 
κινητό ξανά. Φροντίστε να ενεργοποιήσετε την 
αυτόματη έναρξη για την εφαρμογή του smart-
watch, στις ρυθμίσεις του κινητού σας. Επίσης 
απενεργοποιήστε την βελτιστοποίηση μπαταρίας 
(χωρίς περιορισμούς) για την συγκεκριμένη 
εφαρμογή, ώστε να μην διακόπτεται η συνεχή 
επικοινωνία εφαρμογής – smartwatch.

3) Αν υπάρχει πρόβλημα με το ρολόι ή με τη χρήση 
του, παρακαλώ επικοινωνήστε με το κατάστημα 
που το προμηθευτήκατε.

4) Οι μετρήσεις του ρολογιού είναι μόνο για 



αναφορά και όχι για ιατρική χρήση. Παρακαλούμε 
να ακολουθείτε τις οδηγίες του γιατρού σας και να 
μην χρησιμοποιείτε τις μετρήσεις για να κάνετε τη 
δική σας διάγνωση.

5) Το ρολόι είναι αδιάβροχο με πιστοποίηση IP67 
που σημαίνει ότι μπορεί να αντέξει τυχαία επαφή 
με νερό. Ωστόσο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε κατάδυση ή να είναι κάτω από το νερό για πολύ 
ώρα. Επιπροσθέτως, το ρολόι δεν πρέπει να έρθει 
σε επαφή με ζεστό νερό, γιατί ο ατμός μπορεί να 
διαπεράσει τη στεγανοποίηση και να προκαλέσει 
εσωτερική ζημιά.

6) Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει 
τα περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου 
χρήσης χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Κάποιες 
λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό 
που φέρουν.

7) ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή 
ρεύματος που δίνει παραπάνω από 5v == 1A για 
να φορτίσετε τη συσκευή. Εάν χρησιμοποιείτε 
φορτιστή μεγαλύτερο από 1Α για φόρτιση, μπορεί 
να προκληθεί βλάβη στο κύκλωμα ή/και στην 
μπαταρία.

8) Μόλις το ρολόι φορτίσει, αποσυνδέστε το 
καλώδιο από την πηγή τροφοδοσίας για να 



αποτραπεί τυχόν βραχυκύκλωμα, αν έρθει σε 
επαφή με αγώγιμα αντικείμενα.

9) Μην αφήνετε τη συσκευή και τα παρελκόμενα 
στις περιοχές που η θερμοκρασία είναι πολύ 
υψηλή ή πολύ χαμηλή. Αλλιώς η συσκευή μπορεί 
να δυσλειτουργήσει.

10) Αποφύγετε χτυπήματα της συσκευής, για την 
μείωση του κινδύνου βλάβης.

IP67 – Μόνο ανθεκτικό στη σκόνη

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