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Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. 
Μπορείτε να κατανοήσετε πλήρως την λειτουργία του 
ρολογιού, μέσω αυτού του εγχειριδίου.
 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του 
παρόντος εγχειριδίου, χωρίς κάποια ειδοποίηση.

Περιεχόμενο: κουτί, βιβλίο οδηγιών, το ρολόι, καλώδιο 
φόρτισης USB.

Περιγραφή λειτουργιών ρολογιού
Λειτουργίες κουμπιών:    
                 

Άνω κουμπί:
Ανοίγει και κλείνει την οθόνη. Πατήστε μία φορά για 
επιστροφή στην κύρια οθόνη. Κρατήστε πατημένο για 
απενεργοποίηση.

Μεσαίο κουμπί:
Πατήστε το μεσαίο κουμπί για να ανοίξετε το κεντρικό 
μενού. Πατήστε 2 φορές για να αλλάξετε το στυλ 
πλοήγησης, του κεντρικού μενού.

Κάτω κουμπί:
Σύντομο πάτημα για ενεργοποίηση λειτουργίας 
αθλημάτων.
Επιπροσθέτως, όταν η οθόνη του ρολογιού είναι 
κλειστή, μπορείτε να πιέσετε το κουμπί για να ανοίξει.



Οδηγίες Φόρτισης:
Μαγνητική φόρτιση, όπως απεικονίζεται στο κάτω 
σχήμα.

1.1 Λειτουργίες Συντομεύσεων:
1) Σύρετε προς τα αριστερά για να εμφανιστεί το 
“+” εικονίδιο, πατήστε το εικονίδιο για να ορίσετε 
συντόμευση στο μενού.
2) Σύρετε προς τα κάτω για να εμφανιστούν, η 
κατάσταση σύνδεσης Bluetooth, ώρα, μπαταρία, αλλαγή 
φωτεινότητας και άλλες λειτουργίες.
3) Σύρετε προς τα δεξιά για να εμφανιστούν, ώρα/
ημερομηνία/εβδομάδα, το τελευταίο μήνυμα(πατήστε 
για να δείτε πολλαπλά μηνύματα) ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση του Bluetooth για της κλήσεις και για 
να δείτε κάποιες από τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες 
λειτουργίες.
4) Σύρετε πάνω για να μπείτε στο μενού, σύρετε 
πάνω και κάτω για να επιλέξετε την λειτουργία που 
επιθυμείτε.
5) Κρατήστε πατημένη την αρχική οθόνη του ρολογιού 
για να αλλάξετε καντράν, διαλέξτε αυτό που επιθυμείτε 
πατώντας πάνω του μια φορά.



1.2 Ειδοποίηση μηνύματος
1) Όταν το ρολόι είναι συζευγμένο με την εφαρμογή, και 
η έχει δοθεί η άδεια ειδοποιήσεων, τα νέα μηνύματα 
που λαμβάνονται στην μπάρα ειδοποιήσεων του κινητού 
τηλεφώνου θα τα λάβει και το ρολόι και μπορούν να 
αποθηκευτούν 10 μηνύματα στο σύνολο. Τα μηνύματα 
που λαμβάνονται μετά τα 10 που είναι αποθηκευμένα, 
θα αντικαταστούν τα παλιά.
2) Σύρετε προς τα κάτω για να πατήσετε το εικονίδιο 
διαγραφής για να καθαρίσετε όλες τις καταγραφές των 
μηνυμάτων.

1.3 Μενού συντόμευσης
Στην αρχική οθόνη σύρετε προς τα κάτω.
Περιλαμβάνει τα εξής:
1) Κατάσταση σύνδεσης Bluetooth, ένδειξη ώρας, 
ένδειξη μπαταρίας
2) Πληροφορίες (Πληροφορίες της συσκευής)
3) Ρυθμίσεις ( Ρυθμίσεις για τις λειτουργίες του 
ρολογιού)
4)Φωτεινότητα (Προσαρμόστε την φωτεινότητα 
ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης)
5) Χρονόμετρο (Επιλέξτε το χρονόμετρο για να 
καταγράψετε τον χρόνο)

1.4 Ιστορικό Κλήσεων
1. Σύρετε προς τα αριστερά, πατήστε το εικονίδιο 
κλήσεων για να ανοίξετε/κλείσετε το Bluetooth, 
ανοίξτε το Bluetooth, στην αναζήτηση συσκευών του 
Bluetooth του κινητού σας, βρείτε το όνομα και την MAC 
διεύθυνση του ρολογιού σας(Επιλογή ‘Πληροφορίες’ 
στο ρολόι) και επιλέξτε το για να συνδεθεί. Αφού 



συνδεθεί με το Bluetooth επιτυχώς, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε και να απορρίψετε τηλεφωνικές 
κλήσεις στο ρολόι σας.
2. Ιστορικό κλήσεων, μπορούν να αποθηκευτούν 
οι κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν και λήφθηκαν. 
Μπορούν να αποθηκευτούν πάνω από 50 κλήσεις 
και αυτόματα θα αντικατασταθούν με τις καινούργιες 
αν ξεπεράσουν τις 128. Πατήστε οποιαδήποτε 
αποθηκευμένο αριθμό για να πραγματοποιηθεί κλήση.
3. Μέσω του πληκτρολογίου μπορείτε να καλέσετε 
οποιοδήποτε αριθμό.

1.5 Μηνύματα 
Αφού το ρολόι και η εφαρμογή συνδεθούν με επιτυχία, 
μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις αντίστοιχες εφαρμογές 
για λήψη ειδοποιήσεων από το κινητό σας και να 
συγχρονίζονται με το ρολόι.
1.5.1. Ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης:
Ενεργοποιήστε την υπενθύμιση κλήσης στην εφαρμογή. 
Όταν το τηλέφωνο λάβει την υπενθύμιση κλήσης, το 
ρολόι θα ανάψει και θα δονείται.
1.5.2. Ειδοποίηση SMS:
Ενεργοποιήστε την ειδοποίηση SMS στην εφαρμογή. 
Όταν λαμβάνετε ένα ή περισσότερα μηνύματα SMS στο 
κινητό τηλέφωνο, το ρολόι θα λάβει μία ή περισσότερες 
υπενθυμίσεις SMS.
1.5.3. Αλλες ειδοποιήσεις μηνυμάτων εφαρμογής:
Ενεργοποιήστε τον αντίστοιχο διακόπτη ειδοποίησης 
μηνυμάτων για τις εφαρμογές σας, όπως Outlook, 
Facebook και άλλες εφαρμογές. Όταν το κινητό λαμβάνει 
ειδοποιήσεις μηνυμάτων μίας/πολλαπλών εφαρμογών, 
το ρολόι θα λάβει αντίστοιχα τις ανάλογες ειδοποιήσεις.



1.6 Επαφές
Μπορείτε μέσω της εφαρμογής, να συγχρονίσετε με το 
ρολόι μέχρι και 20 επαφές για συντόμευση μέσω της 
επιλογής “Συχνές επαφές”.

1.7 Δεδομένα άσκησης
Τα δεδομένα άσκησης είναι ενεργοποιημένα 
εργοστασιακά. Για να δείτε τα δεδομένα φυσικής 
κατάστασης, σύρετε από κάτω προς τα πάνω για 
να εμφανίσετε τον τρέχοντα αριθμό βημάτων, την 
απόσταση και τις θερμίδες που έχει καταγράψει το 
ρολόι. Τα δεδομένα διαγράφονται στις 12 το πρωί κάθε 
μέρα.

1.8 Sport modes (τρέξιμο, ποδηλασία, σχοινάκι, 
μπάντμιντον, μπάσκετ, ποδόσφαιρο)
1.8.1 Επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία άσκησης. Κάντε 
κλικ στο κουμπί έναρξης στην οθόνη για να εισέλθετε 
στην αντίστοιχη λειτουργία άσκησης. κάντε κλικ 
υπολογίζεται για να διακόψετε την άσκηση, κάντε κλικ 
στο κουμπί λήξης για να τερματίσετε την άσκηση και να 
αποθηκεύσετε τα δεδομένα.
1.8.2 Όταν ο χρόνος άσκησης είναι μεγαλύτερος 
από 1 λεπτό, τα δεδομένα της άσκησης μπορούν να 
αποθηκευτούν. Όταν η άσκηση διαρκεί λιγότερο από 1 
λεπτό, θα εμφανιστεί μήνυμα “Πολύ λίγα δεδομένα για 
αποθήκευση”.

1.9 Παλμογράφος
Τοποθετήστε σωστά το ρολόι στον καρπό σας, μπείτε 
στο μενού καρδιακών παλμών και μπορείτε να μετράτε 
την τιμή του καρδιακού παλμού κάθε φορά.



1.10 ECG
Τοποθετήστε σωστά το ρολόι στον καρπό σας, μπείτε 
στο μενού ECG (πρέπει να ανοίξετε από την εφαρμογή 
το “ECG monitor”), μπορείτε να μετρήσετε την τιμή 
του ECG και τα δεδομένα του ECG θα αποθηκευτούν 
στην εφαρμογή ταυτόχρονα. Για αυτή την λειτουργία, 
πρέπει το ρολόι να συνδεθεί με την εφαρμογή για την 
χρήση της.

2.0 Κωδικός QR 
Σκανάρετε τον κωδικό QR με το κινητό σας, για να 
κατεβάσετε την εφαρμογή του ρολογιού.

2.1 Αριθμομηχανή
Μπορείτε να κάνετε απλές πράξεις μέσω αριθμομηχανής

2.2 Έλεγχος Μουσικής
Μπορείτε να ελέγξετε την μουσική του κινητού σας 
αφού συνδεθεί με το ρολόι.

2.3 Λειτουργία Ύπνου
Καταγραφή ύπνου από της 18:00 μέχρι της 10:00. Τα 
δεδομένα συγχρονίζονται με την εφαρμογή.

2.4 Χρονόμετρο
Μπορείτε να μετρήσετε κάποιο χρονικό διάστημα.

2.5 Καιρός
Αφού το ρολόι συνδεθεί με την εφαρμογή και 
συγχρονιστούν τα δεδομένα, επιλέξτε τον καιρό για 
δείτε τις καιρικές συνθήκες της ημέρας.



2.6 Εύρεση συσκευής
Αφού το ρολόι συνδεθεί με την εφαρμογή, μπορείτε να 
αναζητήσετε το κινητό σας επιλέγοντας την λειτουργία 
εύρεσης συσκευής και το κινητό σας θα ξεκινήσει να 
δονείτε.

2.7 Μετεωρολογία 
Μέσω της λειτουργείας καιρού, μπορείτε να δείτε τους 
δείκτες υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) και τις συνθήκες 
πίεσης αέρα της ημέρας.

2.8 Αναπνοή
Υπάρχουν 3 τεχνικές αναπνοής: αργή, μέτρια, και 
γρήγορη όπου μπορούν να επιλεχθούν. Προσαρμόστε 
την αναπνοή σας, ανάλογα με τον ρυθμό που επιλέξατε.

3.0 Στυλ Μενού
Υπάρχει μια πληθώρα στυλ μενού που μπορείτε να 
επιλέξετε.

3.1 Ρυθμίσεις
1) Μέσω των ρυθμίσεων μπορείτε να αλλάξετε 
την γλώσσα, να συνδέσετε την εφαρμογή, και να 
συγχρονίσετε τα δεδομένα. Το ρολόι αφού συνδεθεί 
με το κινητό αυτόματα συγχρονίζει την προεπιλεγμένη 
γλώσσα.
2) Αλλάξτε την πρόσοψη ρολογιού, σύρετε προς τα 
δεξιά για να επιλέξετε την επόμενη πρόσοψη ρολογιού, 
επιλέξτε μια πρόσοψη πατώντας μια φορά.
3) Αναμονή Όθόνης. Μπορείτε να επιλέξετε 
συγκεκριμένο χρόνο που θα παραμένει ανοιχτή η οθόνη.
4) Ενταση δόνησης. Μπορείτε να ορίσετε την ένταση 



δόνησης υπενθύμισης.
5) Bluetooth για κλήσεις. Το Bluetooth για κλήσεις 
μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί
6) Κωδικός πρόσβασης. μπορεί να οριστεί ένας 
4ψήφιος κωδικός πρόσβασης (εάν ξεχάσετε τον κωδικό 
πρόσβασης, εισαγάγετε 8762, ο οποίος μπορεί να 
επαναφέρει την πρόσβαση)
7) Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. κάντε 
κλικ στο √ για να ενεργοποιήσετε την επαναφορά 
εργοστασιακών ρυθμίσεων και κάντε κλικ στο X για να 
ακυρώσετε την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Λήψη Εφαρμογής
 
1. Επιλογές λήψης
1.1 Σκανάρετε τον κωδικό QR για να κατεβάσετε την 
εφαρμογή

1.2 Αναζήτηση της εφαρμογής μέσω Play Store(Android)/
App Store(iOS)
Android: Μπείτε στο Play Store και αναζητήστε την 
εφαρμογή WearPro για να την κατεβάσετε
IOS: Μπείτε αντίστοιχα στο App Store και αναζητήστε 
την εφαρμογή WearPro για να την κατεβάσετε
Το εικονίδιο της εφαρμογής WearPro είναι το 
συγκεκριμένο         και στα 2 Store.



2.Σύνδεση Bluetooth
2.1 Μη συνδεδεμένο: 
Μετά την ενεργοποίηση του ρολογιού, το Bluetooth 
βρίσκεται πάντα ενεργοποιημένο στην συσκευή. 
Αφού ανοίξετε την εφαρμογή, μεταβείτε στη επιλογή 
“Συσκευή” και κάντε κλικ στο “Σύνδεση τώρα”, επιλέξτε 
και κάντε κλικ στο αντίστοιχο όνομα συσκευής ρολογιού, 
για να συνδέσετε με επιτυχία το ρολόι με την εφαρμογή.
2.2 Συνδεδεμένο: 
Το ρολόι έχει συνδεθεί με επιτυχία στην εφαρμογή και η 
ώρα/ημερομηνία συγχρονίστηκαν ταυτόχρονα.
2.3 Σύνδεση για κλήση Bluetooth
Στην αρχική οθόνη, σύρετε από τα αριστερά προς 
τα δεξιά και πατήστε το εικονίδιο τηλεφώνου για να 
αλλάξετε την πηγή που θα πραγματοποιείτε η κλήση. 
Στην αρχική οθόνη σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε 
τις γρήγορες ρυθμίσεις και πατήστε το       . Μπορείτε να 
δείτε το όνομα του Bluetooth και την MAC διεύθυνση 
της συσκευής. Ανοίξτε το Bluetooth στο κινητό σας για 
να αναζητήσετε το όνομα της συσκευής και πατήστε 
σύνδεση.

3. Εύρεση Ρολογιού
Αφού συνδεθεί το ρολόι σας επιτυχώς με την εφαρμογή, 
μπορείτε να επιλέξετε την λειτουργία εύρεσης και το 
ρολόι θα ξεκινήσει να δονείτε για να το εντοπίσετε.

4. Έλεγχος Κάμερας
Επιλέξτε την λειτουργία κάμερας, πατήστε το εικονίδιο 
για να κάνετε λήψη φωτογραφίας εξ αποστάσεως και η 
φωτογραφία θα αποθηκευτεί αυτόματα στο άλμπουμ 
φωτογραφιών του κινητού.



5. Συγχρονισμός Δεδομένων
Όταν το ρολόι είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή, τα 
δεδομένα του ρολογιού μπορούν να συγχρονιστούν με 
την εφαρμογή.

6. Ανασηκώστε το χέρι σας για να ανοίξει η οθόνη
Φορέστε το ρολόι σωστά στον καρπό σας. Όταν 
ενεργοποιήσετε την επιλογή μπορείτε να βλέπετε την 
ώρα, απλά σηκώνοντας το χέρι σας.

7. Λειτουργία μην ενοχλείτε
Μπορείτε στην εφαρμογή να ορίσετε συγκεκριμένη 
περίοδο της ημέρας, να μην λαμβάνονται κλήσεις και 
ειδοποιήσεις στο ρολόι σας.

8. Υπενθύμιση καθιστική ζωής
Ρυθμίστε τη χρονική περίοδο έναρξης-λήξης και 
το χρονικό διάστημα καθιστικής ζωής (λεπτά) στην 
εφαρμογή, κάντε κλικ για να εισέλθετε στη ρύθμιση 
επανάληψης μόνο μία φορά ή επιλέξτε την ημερομηνία 
υπενθύμισης καθιστικής διάρκειας (εβδομάδα). Όταν η 
συσκευή ανιχνεύσει καθιστική κατάσταση, το ρολόι θα 
δονείται και θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο ειδοποίησης 
καθιστικής ζωής.

9. Υπενθύμιση Νερού
Σας ειδοποιεί για την κατανάλωση νερού σε 
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα

10. Αλλαγή καντράν
11.1 Επιλογή καντράν από την συλλογή 
Συνδεθείτε στην εφαρμογή, μεταβείτε στο “Συσκευή” -> 
“Κλήση” -> Επιλέξτε το καντράν που επιθυμείτε.



11. Έκδοση Λογισμικού
Εμφανίζεται η έκδοση του ρολογιού και ο χρήστης μπορεί να 
επιλέξει να αναβαθμίσει την έκδοση υλικολογισμικού.

Παρατηρήσεις
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) Όι 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) ΠΡΌΣΌΧΗ: 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 

www.das-4.com
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