
 

 

 

 

 

COLMI 
 

 

 

 

 

SKY1 

οδηγίες χρήσης 
 

Σημείωση: Κάντε αναβάθμιση του λογισμικού σας στην πιο 
πρόσφατη έκδοση  

APP πριν από τη χρήση. Παρακαλώ φορτίστε το για πρώτη φορά.



 
 
 
 
 
 

Καλώδιο φόρτισης 

1. Περιγραφή της εμφάνισης 

 

 

 
Σκελετ
ός 

Υποδοχή 

φόρτισης 

Οθόνη  Αισθητ

ήρας 

φωτός 

 
Λουράκι 

 
 

 

2. Συσκευασία 

1 Λουράκι, 1 Συσκευή, 1 Manual , Συσκευασία δώρου  

   



Λήψη της εφαρμογής 

Σαρώστε το ακόλουθο κωδικού QR, λήψη και εγκατάσταση του App 

Σύνδεση 

1.  Σάρωση του σωστού κώδικα QR για λήψη Μέθοδος  

2.   Παρακαλώ κατεβάστε το "WearFit 2.0" στο λογισμικό αναζήτησης 

"θησαυρός APP" στο κινητό τηλέφωνο της Apple Apple Store, κινητό 

τηλέφωνο Android, κάντε κλικ για λήψη. 

Smart Watch λειτουργίες 
Λειτουργία χρόνου 

Ο επιλογέας εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία (Η ώρα 
του ρολογιού μετά τη σύνδεση της εφαρμογής συγχρονίζεται 
αυτόματα με την ώρα του τηλεφώνου και ο χρόνος δεν μπορεί 
να ρυθμιστεί χειροκίνητα). 

 
Sports information 

 

Καταγράψτε αυτόματα τον αριθμό των βημάτων  

               Ημερησίως, θερμίδες.



Μέτρηση χτύπων καρδίας 
Αγγίξτε το σημείο επαφής για να αλλάξετε από τη 
λειτουργία ώρας στη λειτουργία καρδιακού ρυθμού, 
θα μετρήσει τον καρδιακό σας ρυθμό. Ο καρδιακός 
ρυθμός που εμφανίζεται είναι τα τελευταία 
δεδομένα μέτρησης. 

Μέτρηση πίεσης καρδιάς 
Η αρτηριακή πίεση μετράται αυτόματα. Μπορεί 
επίσης να μετρηθεί με το χέρι μέσω της APP ή απλά 
πατήστε παρατεταμένα το σημείο επαφής στη οθόνη 
blood pressure. 

Μέτρηση οξυγόνου αίματος  
Το οξυγόνο του αίματος θα μετράται αυτόματα. 
Μπορεί επίσης να μετρηθεί με το χέρι μέσω του APP 
ή απλά πατήστε παρατεταμένα το σημείο επαφής 
στη οθόνη oxygen στο ρολόι. 

Παρακολούθηση ύπνου 
Αυτόματη ανίχνευση της καθημερινής ποιότητας 
ύπνου. 

 
 

Λειτουργία άθλησης 
Πατήστε και εισάγετε στη λειτουργία άσκησης. 

Υπάρχουν τρεις τρόποι λειτουργίας. Σε κάθε διεπαφή 

λειτουργίας, μπορείτε να ξεκινήσετε την καταγραφή 

του χρόνου κίνησης και θερμίδων, να πατήσετε την 

παύση ή και να κλείσετε.



 

 
 

 

 

Προβλήματα 
και λύσεις 

Ειδοποιήσεις 
Ανοίξτε την υπενθύμιση για το APP. Όταν υπάρχουν 
APP, κλήσεις, SMS και άλλες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο, υπάρχει αντίστοιχη προτροπή στο ρολόι. 

 
Περισσότερα 
Χρονόμετρο (πιέστε παρατεταμένα για είσοδο, έξοδο, 

πιέστε για εκκίνηση ή παύση), Εύρεση τηλεφώνου 

(πιέστε παρατεταμένα για εύρεση ή παύση), 

απενεργοποίηση  (παρατεταμένη πίεση), 

λειτουργία επανεκκίνησης (παρατεταμένη πίεση για 

επανεκκίνηση),  QR code (σαρώστε το κωδικό για να 

κατεβάσετε την εφαρμογή). 

Άλλες λειτουργίες 

Φέρετε το καρπό προς το μέρος σας για 

ενεργοποίηση οθόνης - ιδιοποίηση κίνησης  -

λειτουργία μη ενοχλείτε -  λήψη φωτογραφίας.  

 

 

 

Σύστημα Android 

1. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο Bluetooth 

είναι ενεργοποιημένο και ότι το λογότυπο Bluetooth δεν 
εμφανίζεται στο ρολόι (αν ο δακτύλιος Bluetooth εμφανίζεται 
στο ρολόι, δείχνει ότι έχει συνδεθεί). Κοντά στο ρολόι, δοκιμάστε 
να κάνετε αναζήτηση και να συνδεθείτε ξανά και βεβαιωθείτε ότι 
το τηλεφωνικό σύστημα είναι Android 4.4 και άνω. 

2. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε, μεταβείτ ε 
στην επιλογή Ρυθμίσεις τηλεφώνου> Διαχείριση εφαρμογών> 
Διαχείριση εξουσιοδότησης> Διαχείριση δικαιωμάτων εφαρμογής, 
εντοπίστε την εφαρμογή [WearFit 2.0] και σημειώστε όλα  

  



τα δικαιώματα ως "Να επιτρέπεται". στη συνέχεια, εισαγάγετε τις 
ρυθμίσεις του τηλεφώνου> Τοποθέτηση GPS για να ανοίξετε τη 
λειτουργία εντοπισμού θέσης GPS του τηλεφώνου, κάντε 
επανεκκίνηση του τηλεφώνου και προσπαθήστε να συνδεθείτε.  

IOS σύστημα  

1. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του κινητού τηλεφώνου είναι 
ενεργοποιημένο και ότι το λογότυπο Bluetooth δεν εμφανίζεται 
στο ρολόι (αν ο δακτύλιος Bluetooth εμφανίζεται στο ρολόι, δείχνει 
ότι έχει συνδεθεί από άλλες συσκευές, απελευθερώστε το 
Bluetooth εκ των προτέρων ). Αφού ενεργοποιήσετε ξανά το κινητό 
τηλέφωνο της Apple, αν ενεργοποιήσετε ξανά το Bluetooth κινητό 
τηλέφωνο, η συσκευή Bluetooth θα συνδεθεί από προεπιλογή, έτσι 
ώστε να μπορείτε να μεταβείτε στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου> 
Bluetooth> αγνοήστε αυτή τη συσκευή, η APP μπορεί να 
ανιχνεύσει το ρολόι.  

Αφού συνδεθεί το ρολόι, η οθόνη δεν είναι συνδεδεμένη ή 
εμφανίζεται η σύνδεση, αλλά η ισχύς είναι 0%.  

Σε αυτό το σημείο, το τηλέφωνο δεν συνδέεται με επιτυχία στο 
Watch. Επανασυνδέστε.  

Η APP δεν εμφανίζει δεδομένα.  

Στην κεντρική διασύνδεση, τραβήξτε προς τα κάτω και ανανεώστε 
τα δεδομένα με μη αυτόματο τρόπο για να εμφανίσετε τα 
δεδομένα στο APP. Ο αυτόματος συγχρονισμός των δεδομένων θα 
συγχρονιστεί μόνο, όταν συνδεθεί το ρολόι του τηλεφώνου, 
ακολουθούμενος από αυτόματο συγχρονισμό των δεδομένων για 
κάθε ώρα. Επιπλέον, πρέπει να ενεργοποιηθεί ολόκληρη η 
μέτρηση σημείου. Το διάγραμμα στήλης για την καταμέτρηση 
βημάτων, τον καρδιακό ρυθμό και την κούραση , διαβάζουν όλα τα 
δεδομένα σημείων. Εάν δεν είναι ανοιχτό, το ιστόγραμμα δεν έχει 
δεδομένα. 

Μετά την ανανέωση του pull-down του APP, τα δεδομένα δεν 
φορτώνονται. 



  

-Ρυθμίσεις εφαρμογής> Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 
παρακολούθησης> Κάντε κλικ για να επαναφέρετε τις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις> Κλείσιμο κουμπιού> Επανεκκινήστε το 
ρολόι για να συνδεθείτε με την εφαρμογή. Χρησιμοποιείστε το 
ρολόι και τα δεδομένα μπορούν να φορτωθούν.  

-Είναι το ρολόι μακριά από το συγχρονισμό μετά τη σύνδεση του 
τηλεφώνου. 

-Ρυθμίσεις τηλεφώνου> Διαχείριση εφαρμογών / Διαχείριση 
δικαιωμάτων> Άνοιγμα δικαιωμάτων χρήσης> Ανασκόπηση 
ρολογιού> Ανανέωση βασικής διεπαφής εφαρμογής της 
εφαρμογής. 

Παρατήρηση  

1. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ποιότητα του προϊόντος ή 
τη χρήση του προϊόντος, επικοινωνήστε απευθείας με το 
κατάστημα. 

2. Τα αποτελέσματα της μέτρησης αυτού του προϊόντος είναι μόνο 
για αναφορά και δεν προορίζονται για ιατρική χρήση. 

Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού και δεν πρέπει να κάνετε 
αυτοδιάγνωση και θεραπεία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
μέτρησης. 

3. Η αδιάβροχη βαθμολογία του προϊόντος είναι IP68, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για 
ζεστό νερό. 

4. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το 
περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ορισμένες 
λειτουργίες είναι διαφορετικές στην αντίστοιχη έκδοση του 
λογισμικού, κάτι που είναι φυσιολογικό.  

5. Αυτό το προϊόν περιέχει πολυμερές μπαταρία. Μην τοποθετείτε 
αυτό το προϊόν σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας για μεγάλο 



χρονικό διάστημα. Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ανοιχτό φως.  

  

Εγχειρίδιο διασφάλισης ποιότητας προϊόντων.  

Εγγύηση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση  

περίοδο εγγύησης: εντός 12 μηνών.  

Εκτός εγγύησης αν  

1. Η ζημιά προϊόντος προκαλείται από την αποσυναρμολόγηση του 
πελάτη.  

2. Το προϊόν έχει καταστραφεί λόγω της επίδρασης των 
αμετάβλητων παραγόντων.  


