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Απαιτήσεις:

Android 5.0 και άνω      IOS 9.0 και άνω
Υποστηρίζει Bluetooth BT 3.0

Λήψη Εφαρμογής: M2 WEAR
- Χρήστες IOS/Android: Σκανάρετε τον κωδικό 
QR για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την 
εφαρμογή
- Android: Αναζητήστε “M2 wear” μέσω του 
Play Store.
- Apple: Αναζητήστε “M2 wear μέσω του App 
Store.

Πρώτη Χρήση
- Για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία 
του ρολογιού παρακαλούμε να το φορτίσετε 
πρώτα.
- Συνδέστε τα μεταλλικά δοντάκια του καλωδίου 
με του πόλους του ρολογιού.
 Σημείωση: Η ανάποδη σύνδεση θα προκαλέσει 
βραχυκύκλωμα.

Σύνδεση ρολογιού με την εφαρμογή
- Παρακαλούμε αποδεχτείτε όλες τις άδειες 
που σας ζητάει η εφαρμογή για την ομαλή 
λειτουργία της. Το ρολόι πρέπει να συνδεθεί με 



την εφαρμογή για να έχετε πρόσβαση σε όλες 
τις λειτουργίες του.
- Σύνδεση με εφαρμογή: Ανοίξτε την εφαρμογή 
και σιγουρευτείτε πως έχετε ανοιχτά το Blue-
tooth και το GPS στο κινητό σας .Η εφαρμογή 
σας προτρέπει να δώσετε άδεια για τις 
ειδοποιήσεις. Πατήστε προσθήκη συσκευής, 
αναζητήστε το όνομα της συσκευής και επιλέξτε 
την για να συνδεθεί με αυτή.
- Σύνδεση Bluetooth: Το Bluetooth πρέπει να 
είναι ανοιχτό στο ρολόι. Μπείτε στο Bluetooth 
του κινητού και αναζητήστε το όνομα της 
συσκευής. Επιλέξτε σύζευξη .
- Απλή λύση σε κοινά προβλήματα Blue-
tooth: Λόγω της έλλειψης ομοιομορφίας στο 
πρωτόκολλο Bluetooth διαφόρων εμπορικών 
σημάτων κινητών τηλεφώνων, μερικές φορές 
η σύνδεση Bluetooth μεταξύ του κινητού 
τηλεφώνου και του ρολογιού μπορεί να είναι 
ασταθής. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το 
Bluetooth του κινητού τηλεφώνου και να το 
συνδέσετε ξανά ή να επαναφέρετε το ρολόι στις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μπορείτε επίσης να 
πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας 
για 10 δευτερόλεπτα για να επανεκκινήσετε το 
ρολόι



Λειτουργίες Ρολογιού
- Πληκτρολόγιο: Συνδεθείτε με το κινητό, για να 
πραγματοποιήσετε κλήσεις μέσω Bluetooth από 
το ρολόι σας.
- Επαφές: Αφού το ρολόι συνδεθεί επιτυχώς με 
την εφαρμογή, μπορείτε να προσθέσετε επαφές 
μέσω της εφαρμογής και να συγχρονιστούν 
με το ρολόι. Μπορείτε να καλέσετε της 
αποθηκευμένες επαφές σας, απευθείας από 
το ρολόι.
- Καταγραφή κλήσεων: Μπορείτε να δείτε το 
ιστορικό κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν.
- Ειδοποιήσεις εφαρμογών: Οι ειδοποιήσεις 
που λαμβάνονται στο κινητό θα στέλνονται και 
στο ρολόι.
-  Ασκηση:Στο μενού αθλημάτων (τρέξιμο, 
περπάτημα, ποδηλασία, αναρρίχηση) επιλέξτε 
αυτό που θέλετε και θα ξεκινήσει η καταγραφή 
του χρόνου της άσκησης, η απόσταση, οι 
θερμίδες και οι παλμοί.
- Βηματόμετρο: Καταγράψτε τα βήματα της 
ημέρας. Τα δεδομένα μηδενίζονται κάθε φορά 
τα μεσάνυχτα.
- Καταγραφή Υπνου: Ενεργοποιήστε την 
καταγραφή ύπνου για να αποκτήσετε εικόνα της 
ποιότητας του.
- Υπενθύμιση καθιστικής ζωής: Ορίστε την 



υπενθύμιση, το ρολόι θα δονείτε και θα 
απεικονίζει μια ειδοποίησης.
- Παλμογράφος: Τοποθετήστε σωστά το ρολόι 
στον καρπό σας και μετρήστε τους παλμούς σας.
- Πίεση: Τοποθετήστε σωστά το ρολόι στον 
καρπό σας και μετρήστε την πίεση σας.
- Μέτρηση Οξυγόνου: Τοποθετήστε σωστά το 
ρολόι στον καρπό σας και μετρήστε το οξυγόνο 
στο αίμα σας.
- Φωτογραφία εξ αποστάσεως: Τραβήξτε μια 
φωτογραφία από απόσταση, δίνοντας την 
εντολή από το ρολόι σας.
- Μουσική. Ελέγξτε την μουσική του κινητού σας 
ασύρματα.
- Εύρεση Κινητού: Επιλέξτε την λειτουργία 
και το κινητό σας θα κουδουνίσει ώστε να το 
εντοπίσετε.
- Καιρός: Δείτε την θερμοκρασία της ημέρας.
- Χρονόμετρο: Καταγράψτε κάποιο χρονικό 
διάστημα.
- Ξυπνητήρι: Ορίστε το ξυπνητήρι από την 
εφαρμογή και το ρολόι θα δονηθεί την ώρα που 
ορίσατε για να σας ειδοποιήσει.
- Ρυθμίσεις: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε την δόνηση 
και την λειτουργία ενεργής οθόνης με την κίνηση 
του χεριού.



- Στυλ: Μπορείτε να αλλάξετε το στυλ της 
διεπαφής χρήστη.
- Πληροφορίες: Βρείτε την διεύθυνση MAC , 
το όνομα του Bluetooth και την έκδοση της 
συσκευής.
- Αλλαγή φωτεινότητας: Αλλάξτε την 
φωτεινότητα ανάλογα με το περιβάλλον.
- Κωδικός QR: Σκανάρετε και κατεβάστε την 
εφαρμογή.
- Επαναφορά: Επαναφέρετε την συσκευή σας 
στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις.
- Φακός: Ανοίξτε τον φακό και η οθόνη θα μπει 
στην μέγιστη φωτεινότητα και σε λευκό χρώμα.
- Γλώσσα: Μπορείτε να αλλάξετε την γλώσσα 
από το ρολόι αλλά και από την εφαρμογή
- Αλλαγή καντράν: Μπείτε μέσω της εφαρμογής 
στην ρύθμιση καντράν. Μπορείτε να δείτε το 
τρέχον καντράν σας και να επιλέξετε κάποιο 
άλλο από την λίστα.

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 
smartwatch, 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!
Απαγορεύεται το θαλασσινό νερό.

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