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I. Εισαγωγή
Το SU10 είναι ένα smartwatch, με δυνατότητες καταγραφής 
απόδοσης αθλημάτων και παρακολούθηση της υγείας μέσω 

αισθητήρα.

II. Περιεχόμενο
 Το κουτί περιλαμβάνει: 1 Smartwatch,1 Μαγνητικό 

Φορτιστή, Οδηγίες Χρήσης.

III. Εξωτερικά Χαρακτηριστικά

IV. Οδηγίες Λειτουργίας
Πριν χρησιμοποιήσετε το ρολόι για πρώτη φόρα, 

φροντίστε να είναι πλήρως φορτισμένο. Αν το ρολόι δεν 
ανοίγει λόγο χαμηλής μπαταρίας συνδέστε το με τον 

φορτιστή. Η πλήρης φόρτιση παίρνει περίπου 2 ώρες. Το 
ρολόι θα ανοίξει αυτόματα μετά την φόρτιση.

Κουμπί Λειτοργίας
Spin button

Αισθητήρας

Περιοχή Φόρτισης

Οθόνη Αφής

Οδηγίες Χρήσης

Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο 
προσεκτικά πριν την χρήση.



V. Βασικές Λειτουργίες
1.1 Επιλογή Λειτουργίας  1.2 Παλμογράφος  1.3 Λειτουργία Άσκησης  
1.4 Δεδομένα Άσκησης

1.5 Καταγραφή Ασκήσεων        1.6 Ύπνος 

1-2

1.7 Σύστημα    1.8 Μπάρα Συντομεύσεων

1-1

1-6 1-7 1-81-5

VI. Οδηγίες Πλοήγησης
1.1 Οθόνη Αφής

Πατήστε το πλήκτρο ή διπλό πάτημα στην οθόνη για 

να ανοίξει.

Οθόνη

 1-3  1-4

Οδηγίες Χρήσης

Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο 
προσεκτικά πριν την χρήση.



1)  Σύρετε προς τα αριστερά της οθόνης: Μπείτε στο γρήγορο 
μενού.  Περιέχει: δεδομένα, ύπνος, άσκηση, παλμογράφος, 
μουσική, καιρός. 
(πατήστε"+" για να προσθέστε μια επιπλέον λειτουργία στο 
μενού.)
2)  Σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε το μενού συντομεύσεων, 
Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες: Μην ενοχλείτε, 
Φωτεινότητα Οθόνης, Ρυθμίσεις, Αναζήτηση Συσκευής, Σίγαση.
3)  Σύρετε προς τα δεξιά για να δείτε τις λειτουργίες που 
χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
4)  Σύρετε προς τα πάνω για να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.
Κρατήστε πατημένη την οθόνη, για να αλλάξετε καντράν. Σύρετε 
δεξιά και αριστερά για να επιλέξετε κάποιο από τα διαθέσιμα 
καντράν.

1.2 Κουμπί Ενεργοποίησης

A Ένα πάτημα για επιστροφή
B Κρατήστε πατημένο το κουμπί για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
C Περιστρέψτε το κουμπί, για να πλοηγηθείτε στο μενού 
λειτουργιών

1.3 Φόρτιση

A Ευθυγραμμίστε τους πόλους του φορτιστή με τους πόλους πίσω 
από το ρολόι.
B Όταν το ρολόι φορτίζει, το εικονίδιο την μπαταρίας θα κινείτε. 
Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, το εικονίδιο της 
μπαταρία θα είναι γεμάτο. Η διάρκεια φόρτισης είναι περίπου 2 
ώρες και το ρολόι θα ανοίξει αυτόματα.

1.4 Δεδομένα Υγείας

A Λειτουργία Αθλημάτων: Ανοίξτε την λειτουργία, για να επιλέξετε 

το άθλημα που επιθυμείτε, από την λίστα. Για να σταματήσετε την 

λειτουργία, σύρετε προς τα αριστερά και επιλέξτε έξοδος.



B Παλμογράφος: Σύρετε προς τα αριστερά και επιλέξτε τον 
παλμογράφο. Φορέστε σωστά το ρολόι στο χέρι σας για σωστές 
μετρήσεις. Η μέτρηση θα σταματήσει μετά από μια δόνηση και θα 
απεικονιστεί το αποτέλεσμα..
C Συγχρονισμός δεδομένων: Μετά από επιτυχή σύνδεση του 
ρολογιού με την εφαρμογή, τα δεδομένα από τα βήματα, τους 
παλμούς και την λειτουργία ύπνου, θα σταλθούν και στην 
εφαρμογή.

1.5 Χαρακτηριστικά

Bluetooth: 5.0A.Επεξεργαστής: Realtek 
RTK8762DT

B. Μέγεθος Οθόνης: 1.3 ίντσες
Ανάλυση Οθόνης: 360*360

C.  Συμβατό με: Android 4.4 και άνω, IOS8.2 και άνω.
D.  Διάρκεια μπαταρίας σε αδράνεια 20 ημέρες, 7-10 

ημέρες με απλή χρήση 

1.6 Λήψη εφαρμογής "FitCloudPro"  
A Αναζητήστε την εφαρμογή FitCloudPro στο Google Play 
για συσκευές Android και στο App Store για συσκευές iOS. B 
Σαρώστε τον κωδικό QR για λήψη της εφαρμογής

B Παλμογράφος: Σύρετε προς τα αριστερά και επιλέξτε τον 
παλμογράφο. Φορέστε σωστά το ρολόι στο χέρι σας για σωστές 
μετρήσεις. Η μέτρηση θα σταματήσει μετά από μια δόνηση και θα 
απεικονιστεί το αποτέλεσμα..
C Συγχρονισμός δεδομένων: Μετά από επιτυχή σύνδεση του 
ρολογιού με την εφαρμογή, τα δεδομένα από τα βήματα, τους 
παλμούς και την λειτουργία ύπνου, θα σταλθούν και στην 
εφαρμογή.

1.5 Χαρακτηριστικά

Bluetooth: 5.0A.Επεξεργαστής: Realtek 
RTK8762DT

B. Μέγεθος Οθόνης: 1.3 ίντσες
Ανάλυση Οθόνης: 360*360

C.  Συμβατό με: Android 4.4 και άνω, IOS8.2 και άνω.
D.  Διάρκεια μπαταρίας σε αδράνεια 20 ημέρες, 7-10 

ημέρες με απλή χρήση 

1.6 Λήψη εφαρμογής "FitCloudPro"  
A Αναζητήστε την εφαρμογή FitCloudPro στο Google Play 
για συσκευές Android και στο App Store για συσκευές iOS. B 
Σαρώστε τον κωδικό QR για λήψη της εφαρμογής

1.7 Είσοδος
Ανοίξτε την εφαρμογή FitCloudPro, όπως 

απεικονίζεται παρακάτω:

1.8 Σύνδεση με Bluetooth

A  Το Bluetooth στο ρολόι είναι πάντα ενεργό. Για να συνδέσετε 
το ρολόι με την εφαρμογή ανοίξτε το Bluetooth και το GPS στο 
κινητό σας. Στην συνέχεια ανοίξτε την εφαρμογή "FitCloudPro", 
επιλέξτε την καρτέλα "Device" -> Πατήστε "+Προσθήκη 
Συσκευής", -> "ΥΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ" για να ξεκινήσει η αναζήτηση 
της συσκευής
 Αφού την εντοπίσετε πατήστε "ΣΥΝΔΕΣΗ" για να 
πραγματοποιηθεί η σύνδεση.
B  Αφού συνδεθεί επιτυχώς με το ρολόι, η ώρα θα έχει 
συγχρονιστεί με αυτή του κινητού. 
C Το ρολόι θα συνδέετε αυτόματα με το κινητό, σε περίπτωση 
απώλειας της σύνδεσης

Reminder for 
1h no moviment

Reminder to drink water
Reminder per 120 min

0 alarm attivated

Not attivated

Not attivated

Contected

Message reminder

Watch alarm 

Watch face library



1.9 Ειδοποιήσεις : Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις μέσω της 
εφαρμογής. Οι ειδοποιήσεις του κινητού θα λαμβάνονται και στο 
ρολόι

2.0 Βελτιωμένη μέτρηση:   Ανοίξτε την βελτιωμένη μέτρηση
και τα δεδομένα που καταγράφονται θα είναι πιο ακριβή.

2.1 Υπενθύμιση Καθιστικής Ζωής: Ρυθμίστε τον χρόνο για 
την ειδοποίηση καθιστικής ζωής. Το ρολόι θα σας ειδοποιεί να 
κινηθείτε.

2.2 Ξυπνητήρι:  Ρυθμίστε από την εφαρμογή το ξυπνητήρι και 
το ρολόι θα σας ειδοποιήσει με δόνηση.

2.3 Τρόποι ειδοποίησης:
A Μέσω Οθόνης: Μπορείτε να ρυθμίσετε να σας ειδοποιεί το 
ρολόι, με το να ενεργοποιήτε η οθόνη, όταν λαμβάνετε κάποιο 
μήνυμα.
B Μέσω Δόνησης: Επίσης μπορείτε να το ρυθμίσετε το ρολόι, να 
σας ειδοποιεί με δόνηση.

2.4 Άνοιγμα με κίνηση του χεριού: Μπορείτε να ρυθμίσετε το 
ρολόι σας να ανοίγει όταν σηκώνετε το χέρι σας. 

2.5 Αυτόματη καταγραφή: Μπορείτε να ορίσετε μέσω της 
εφαρμογής αυτόματη καταγραφή δεδομένων υγείας.

2.6 Αναζήτηση Κινητού: Μπορείτε να εντοπίσετε το κινητό 
σας μέσω του ρολογιού. Ενεργοποιώντας την λειτουργία, 
το κινητό σας θα αναπαράξει ένα ήχο για να το βρείτε. 

2.7 Φωτογραφία: Μπορείτε να κάνετε λήψη φωτογραφίας 
εξ αποστάσεως. Κουνήστε το χέρι σας για να δώσετε την 
εντολή.

1.7 Είσοδος
Ανοίξτε την εφαρμογή FitCloudPro, όπως 

απεικονίζεται παρακάτω:

1.8 Σύνδεση με Bluetooth

A  Το Bluetooth στο ρολόι είναι πάντα ενεργό. Για να συνδέσετε 
το ρολόι με την εφαρμογή ανοίξτε το Bluetooth και το GPS στο 
κινητό σας. Στην συνέχεια ανοίξτε την εφαρμογή "FitCloudPro", 
επιλέξτε την καρτέλα "Device" -> Πατήστε "+Προσθήκη 
Συσκευής", -> "ΥΠΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ" για να ξεκινήσει η αναζήτηση 
της συσκευής
 Αφού την εντοπίσετε πατήστε "ΣΥΝΔΕΣΗ" για να 
πραγματοποιηθεί η σύνδεση.
B  Αφού συνδεθεί επιτυχώς με το ρολόι, η ώρα θα έχει 
συγχρονιστεί με αυτή του κινητού. 
C Το ρολόι θα συνδέετε αυτόματα με το κινητό, σε περίπτωση 
απώλειας της σύνδεσης

Reminder for 
1h no moviment

Reminder to drink water
Reminder per 120 min

0 alarm attivated

Not attivated

Not attivated

Contected

Message reminder

Watch alarm 

Watch face library



1.9 Ειδοποιήσεις : Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις μέσω της 
εφαρμογής. Οι ειδοποιήσεις του κινητού θα λαμβάνονται και στο 
ρολόι

2.0 Βελτιωμένη μέτρηση:   Ανοίξτε την βελτιωμένη μέτρηση
και τα δεδομένα που καταγράφονται θα είναι πιο ακριβή.

2.1 Υπενθύμιση Καθιστικής Ζωής: Ρυθμίστε τον χρόνο για 
την ειδοποίηση καθιστικής ζωής. Το ρολόι θα σας ειδοποιεί να 
κινηθείτε.

2.2 Ξυπνητήρι:  Ρυθμίστε από την εφαρμογή το ξυπνητήρι και 
το ρολόι θα σας ειδοποιήσει με δόνηση.

2.3 Τρόποι ειδοποίησης:
A Μέσω Οθόνης: Μπορείτε να ρυθμίσετε να σας ειδοποιεί το 
ρολόι, με το να ενεργοποιήτε η οθόνη, όταν λαμβάνετε κάποιο 
μήνυμα.
B Μέσω Δόνησης: Επίσης μπορείτε να το ρυθμίσετε το ρολόι, να 
σας ειδοποιεί με δόνηση.

2.4 Άνοιγμα με κίνηση του χεριού: Μπορείτε να ρυθμίσετε το 
ρολόι σας να ανοίγει όταν σηκώνετε το χέρι σας. 

2.5 Αυτόματη καταγραφή: Μπορείτε να ορίσετε μέσω της 
εφαρμογής αυτόματη καταγραφή δεδομένων υγείας.

2.6 Αναζήτηση Κινητού: Μπορείτε να εντοπίσετε το κινητό 
σας μέσω του ρολογιού. Ενεργοποιώντας την λειτουργία, 
το κινητό σας θα αναπαράξει ένα ήχο για να το βρείτε. 

2.7 Φωτογραφία: Μπορείτε να κάνετε λήψη φωτογραφίας 
εξ αποστάσεως. Κουνήστε το χέρι σας για να δώσετε την 
εντολή.

1) Παρακαλούμε να διασφαλίσετε, ότι το Bluetooth και το GPS του κινητού είναι 
ενεργοποιημένα. Όταν αναζητείτε την συσκευή μέσω Bluetooth, σιγουρευτείτε να μην 
έχει συνδεθεί άλλη συσκευή. Όταν 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: Ανθεκτικό μόνο στη σκόνη!
Απαγορεύεται το θαλασσινό νερό.

Παρατηρήσεις



IP67 – Μόνο ανθεκτικό στη σκόνη!
Απαγορεύεται το θαλασσινό νερό.

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

www.das-4.com
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