
ΤΕΕΝ

Οδηγίες Χρήσης 



Παρακαλούμε να διαβάσετε το εγχειρίδιο πριν την χρήση 

 Το παρόν έγγραφο μπορεί να τροποποιηθεί ή να 

επεκταθεί χωρίς κάποια προειδοποίηση.

 Το ρολόι θα πρέπει να φορτίσει τουλάχιστον 3 ώρες 
πριν την πρώτη χρήση.

2. Χαρακτηριστικά

Μοντέλο DW-019liteI 

Επεξεργαστής RTL8762C 

ARM Cortex-M0  53MHz 

Μνήμη RAM 128KB + ROM 64Mb 

Οθόνη  1.4” IIPS 240*240 Ανάλυση Οθόνης

Έκδοση Bluetooth 5.0 

Μπαταρία Lithium-ion 3.7V/180mAh 

DAS.4 - FD8



3.Πληροφορίες Συσκευής

3.1 Φόρτιση

Συνδέστε και φορτίστε το ρολόι όπως στην εικόνα. Το ρολόι πρέπει 

να είναι φορτισμένο πριν την πρώτη εκκίνηση. Σημείωση: Μην 

χρησιμοποιείτε φορτιστή που ξεπερνάει τα  5V 2A για την φόρτιση. 

3.2 Χρήση 

(1) Ενεργοποίηση: Όταν το ρολόι είναι απενεργοποιημένο, κρατήστε 

πατημένο το κουμπί ενεργοποίησης για 5 δευτερόλεπτα. Το ρολόι 

μετά την εκκίνηση, θα εμφανίσει την αρχική οθόνη.



(2) Έλεγχος ρολογιού: Από την αρχική οθόνη, σύρετε προς τα

αριστερά , μετά πατήστε την επιλογή που επιθυμείτε. Σύρετε προς τα

δεξιά, για να επιλέξετε κάποιο παιχνίδι από την λίστα.

(3) Άνοιγμα της οθόνης: Όταν η οθόνη είναι σε αδράνεια, μπορείτε

να πατήσετε το κουμπί ενεργοποίησης για αφύπνιση. Μπορείτε μέσω

της εφαρμογής, να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα αφύπνισης της

οθόνης, με την ανασήκωση του χεριού σας.

(4) Απενεργοποίηση: Στην επιλογή ρυθμίσεις, πατήστε Σύστημα -
Επιλέξτε           για να απενεργοποιηθεί.

3.3 Αντικατάσταση Λουριού

Αφαιρέστε το λουρί του ρολογιού σέρνοντας την μεταλλική 

ασφάλεια. 

Μηχανισμός Αφαίρεσης



4. Εισαγωγή στην συσκευή

4.1 Χειρισμός ρολογιού

(1) Κρατήστε πατημένη την αρχική οθόνη για να αλλάξετε καντράν. 

Μπορείτε να δείτε τα διαφορετικά καντράν σέρνοντας δεξιά και 

αριστερά και επιλέξτε κάποιο από την λίστα.

(2) Σύρετε προς τα δεξιά: Εμφάνιση της λίστας παιχνιδιών -> 2048, 

Candy Crush, Fly a plane, Maze.

(3) Σύρετε προς τα κάτω: Ποσοστό μπαταρίας, Bluetooth, Ημερομηνία, 

Φωτεινότητα, Αθλήματα, Ξυπνητήρι, Ρυθμίσεις.

(4) Σύρετε προς τα πάνω: Πληροφορίες αποθηκευτικού χώρου, 

Παλμογράφος, Καθημερινή δραστηριότητα.

(5) Σύρετε προς τα αριστερά: Εμφάνιση μενού -> Καθημερινή 

δραστηριότητα, Αθλήματα, Παιχνίδια, Ξυπνητήρι, Καταγραφή 

απόδοσης, Ύπνος, Ώρα & Ημερομηνία, Παλμογράφος, Μήνυμα, 

Χρονόμετρο, Ρυθμίσεις, πατήστε για να επιλέξετε κάποια από τις 

λειτουργίες, σύρετε προς τα δεξιά, για να πάτε πίσω.



Μέθοδος αλλαγής: 

Όταν βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, κρατήστε πατημένη στην μέση 

της οθόνης και επιλέξτε το καντράν που επιθυμείτε. 

4.3 Κλείδωμα Οθόνης 

Τοποθεσία ρύθμισης: στην εφαρμογή-> μενού λειτουργιών, 

"Συσκευή" - "Κλείδωμα Οθόνης". Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το 

κλείδωμα οθόνης αφού ορίσετε κωδικό, για την αποτροπή 

υπερβολικής χρήσης από τα παιδιά. Όταν το κλείδωμα οθόνης είναι 

ενεργό, θα απαιτείτε ένας κωδικός για να ανοίξει.  

4.2 Αλλαγή καντράν



5.Γρήγορη Εγκατάσταση

5.1 Λήψη και εγκατάσταση εφαρμογής

Μπορείτε να ρυθμίσετε την συσκευή σας μέσω της εφαρμογής "HitFit Pro" 
για κινητά Android και iOS

Πρέπει να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της "HitFit Pro" 

από το App Store ή Google Play Store: 

ή μπορείτε να σκανάρετε τον παρακάτω κωδικό QR για να την κατεβάσετε.

 Android:  iOS: 

5.2 Σύνδεση με Bluetooth 

Ενεργοποιήστε το Bluetooth και το GPS στο κινητό σας. 

Ενεργοποιήστε το ρολόι σας-> Στην εφαρμογή, αναζητήστε την συσκευή και 
επιλέξτε το όνομα 019liteI_XXX για να συνδεθεί.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέριες οδηγίες στον παρακάτω 
σύνδεσμο:

DAS.4 - FD8



, 
 

: 

*  

 .  

 "Hitfit Pro"  να 

ενεργοποιήσετε τα GPS  Bluetooth

"Hitfit Pro" πρόσβαση στο GPS  . 

 iOS, 

ρολόι σας .

* .

* Αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από άλλες εφαρμογές , 

πρέπει να ενεργοποιήσετε τις άδειες ειδοποιήσεων για την 

εφαρμογή.

5.3 Βασικές Λειτουργίες 
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5.3 Βασικές Λειτουργίες 

5.3.1 Καθημερινή Δραστηριότητα

Το ρολόι θα απεικονίζει τα συνολικά βήματα που έχουν καταγραφεί, 

την απόσταση, τις θερμίδες της ημέρας. Θα δεδομένα θα μηδενίζονται  

στης 00:00 τα μεσάνυκτα κάθε μέρα. 

5.3.2 Sports

Μέσα από το μενού μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε σπορ όπως 

περπάτημα, τρέξιμο, αναρρίχηση, ποδηλασία και ελεύθερες 

ασκήσεις. 

5.3.3 Παιχνίδια

Υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια στο ρολόι 

περιλαμβάνοντας τα 2048, Candy crush, Fly a plane and Maze.

5.3.4 Ξυπνητήρι
Μπορείτε να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι μέσω της εφαρμογής. Στο 

ρολόι θα μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για το ξυπνητήρι.

5.3.5 Καταγραφή Αθλημάτων

Αν έχετε ολοκληρώση κάποια άσκηση και έχουν αποθηκευτεί 

δεδομένα,σε αυτή την λειτουργεία μπορείτε να δείτε τις 

πληροφορίες από αυτή την καταγραφή. 



5.3.6 Ύπνος

(1)  Λειτουργία: Το ρολόι θα απεικονίζει την διάρκεια του ύπνου από 

την προηγούμενη νύχτα. (Ώρα καταγραφής ύπνου 21:30 - 12:00)

5.3.7 Ώρα και Ημερομηνία

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα, την ημερομηνία και τον τρόπο απεικόνισης 
της ώρας.

5.3.8 Παλμογράφος 

(1) Περιγραφή λειτουργίας: Το ρολόι θα καταγράψει τους παλμούς 

του χρήστη. Αφού ολοκληρωθεί το τεστ, το αποτέλεσμα θα 

συνοδευτεί από μια δόνηση.

(2) Οδηγίες χρήσης: Σύρετε προς τα αριστερά από την αρχική οθόνη 

και πατήστε το εικονίδιο του παλμογράφου για να μπείτε στο 

περιβάλλον καταγραφής. Αφού μπείτε, η καταγραφή θα ξεκινήσει 

αυτόματα. Κατά την διάρκεια της μέτρησης η τιμή που θα 

απεικονίζετε θα είναι 0. Αφού τελειώσει η καταγραφή, θα εμφανιστεί 

και η σωστή τιμή.



5.3.9 Μηνύματα 

Όταν το ρολόι είναι συνδεδεμένο με το Bluetooth, οι ειδοποιήσεις 

του κινητού θα στέλνονται στο ρολόι. (Πρέπει να ενεργοποιήσετε 

τις εφαρμογές, που θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις) 

5.3.10 Χρονόμετρο 
Σύρετε προς τα αριστερά από την αρχική οθόνη και επιλέξτε το 

χρονόμετρο. Πατήστε για να ξεκινήσει η καταμέτρηση. Κατά την 

διάρκεια της καταμέτρησης, μπορείτε να πατήσετε παύση/έναρξη. 

5.3.11 Ρυθμίσεις 

 Γλώσσα: Περιλαμβάνονται διάφορες γλώσσες που
μπορείτε να επιλέξετε.

 Οθόνη: Περιλαμβάνόνται Αλλαγή Καντράν, Φωτισμός,

Χρόνος αδράνειας, Ανασηκώστε το χέρι σας για προβολή της

οθόνης .

 Μην ενοχλείτε: Ενεργοποίηση της λειτουργίας μην
ενοχλείτε.

 Δόνηση: Ρυθμίστε την ένταση της δόνησης.



 Σύστημα: Έκδοση Συστήματος, Απενεργοποίηση, 

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

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) 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.



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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