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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΘΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΙΩΝ 

 

Πλήκτρο S1 : πάνω , εκκίνηση χρόνου, παύση , κλείσιμο , φωτογραφία 

Πλήκτρο  S2 : επιλογή ,ρύθμιση , επαναφορά  

Πλήκτρο  S3 : μετατροπή τρόπου λειτουργίας ,επιβεβαίωση και καταχώρηση 

Πλήκτρο S4 : EL οπίσθιος φωτισμός, διακόπτης Bluetooth 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. 8-ψηφια λειτουργία ώρας , η κανονική μορφή ώρας εμφανίζει εβδομάδα ,ώρες , 

λεπτά  ,δευτερόλεπτα (συγχρονίζεται αυτόματα με το τηλέφωνο όταν είσαστε 

συνδεδεμένοι με αυτό). 

2. Επιλογή ρύθμισης 12/24ωρης μορφής (συγχρονίζεται αυτόματα με το τηλέφωνο 

όταν είσαστε  συνδεδεμένοι με αυτό). 

3. 24ωρη ακρίβεια 3d βηματομετρητή/κατανάλωση θερμίδων/χιλιομετρική 

παρακολούθηση (τα δεδομένα μπορούν να εφαρμόζονται και στο τηλέφωνο όταν 

είσαστε συνδεδεμένοι με αυτό. 

4. Αφύπνιση : ώρα αφύπνισης (η ώρα αφύπνισης μπορεί να ρυθμιστεί και από την 

εφαρμογή του κινητού  όταν είσαστε συνδεδεμένοι με αυτό). 

5. Χρονόμετρο/χρονογράφος : μέγιστος χρόνος χρονομέτρου 23 ώρες , 59 λεπτά και 

59 δευτερόλεπτα 



6. EL οπίσθιος φωτισμός, πιέστε το πλήκτρο s4 μια φόρα και  το φως θα παραμείνει 

αναμμένο για 2 δευτερόλεπτα. 

7. Χαμηλή ενέργεια μπαταρίας (το εικονίδιο ανάβει όταν η τάση της μπαταρίας είναι 

κάτω από 2.4v). 

8. Η λειτουργία Bluetooth μπορεί να ανοίγει και να κλείνει (διαφορετική λειτουργία 

εφαρμογής για να  εξοικονομήσεις ενέργεια). 

9. Na δημοσιευσετε και να καταταξετε τα δεδομενα κυκλικα με κινεζικη ή αγγλικη 

εφαρμογη σε android/ios κινητο, παγκοσμια υποστηριξη δικτυου απο σερβερ. 

10. Όταν συνδέεστε με εφαρμογή κινητού ή tablet pc, μπορείτε να μεταφέρετε 

δεδομένα και back up στον server. 

11. Συγχρονίζετε την ώρα ,ημερομηνία και αφύπνιση  έξυπνα στο κινητό σας, σε 

αντίθεση από το δύσχρηστο εγχειρίδιο λειτουργίας. 

12. Υπενθυμίσεις κλήσεων, μηνυμάτων, QQ , WeChat, twitter , Facebook , WhatsApp 

και skype. 

13. Τραβήξτε φωτογραφία από την κάμερα τηλεφώνου μέσω  τηλεχειριστηρίου. 

 

ON/OFF MODE 

 

Σε καθε λειτουργια, πιεστε το κουμπι S1 kai S3 την ιδια στιγμη για να εισελθετε 

στην λειτουργια τερματισμου. 

 
Στην λειτουργία τερματισμού, κρατάτε  παρατεταμένα το κουμπί S1 και S3 για 3 

δευτερόλεπτα την ίδια στιγμή για να μπείτε στην λειτουργία εκκίνησης. 

 
BLUETOOTH ON/OFF  



 
 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

 

 EL BACK LIGHΤ 

Σε κάθε λειτουργία , πιέστε το κουμπί S4 μια φορά , ο οπίσθιος φωτισμός ανάβει 

για 2 δευτερόλεπτα. 



ΕΠΙΛΟΓΗ 12/24H     

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Σε κάθε λειτουργία ρύθμισης της ώρας και 12/24h , πιέστε το κουμπί S3 για 

να καταχωρήσετε  την τρέχουσα ρύθμιση και επιστρέφετε στην κανονική 

λειτουργία(Bluetooth off) 

2. Σε κάθε λειτουργία ρύθμισης, μετά το πέρας των 10 δευτερολέπτων 

αυτόματα θα επιστρέφει στην κανονική λειτουργία  οθόνης  . 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑΣ 

  
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. Εύρος ημερολογίου : 2000~2049 

2. Σε κάθε λειτουργία ρύθμισης, μετά το πέρας των 10 δευτερολέπτων 

αυτόματα θα επιστρέφει στην κανονική λειτουργία  οθόνης  . 



3. Σε κάθε λειτουργία ρύθμισης, πιέστε το κουμπί S3 για να καταχωρήσετε  

την τρέχουσα ρύθμιση και επιστρέφετε στο προηγούμενο μενού. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι μικρότερη από 2.4v , το εικονίδιο 

χαμηλής μπαταρίας θα ανάβει για να σας υπενθυμίσει να αλλάξετε 

μπαταρία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Όταν φτάσει στην προεπιλεγμένη ώρα , θα αρχίσει να χτυπαει για 6 

δευτερόλεπτα. 

 



 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1. Η μέγιστη τιμή χρονογράφου είναι  59’’ 59’ 59 

2. Εάν η εγγραφή φτάσει στο ανώτατο όριο , το χρονόμετρο θα ξεκινήσει 

ξανά την εγγραφή από το μηδέν. 

3. Εάν το χρονόμετρο τρέχει και δεν κάνει reset  ενώ πηγαίνεις σε άλλη 

λειτουργία  , το χρονόμετρο θα συνεχίσει να λειτουργεί από πίσω. 

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΑΛΥΘΕΥΣΩ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Τρέχουσα ημερομηνία  σημαίνει κάθε μέρα  0:00 am -23:59 pm 

Η λειτουργία 24η βηματομετρητή  ξεκινάει από προεπιλογή  όταν το ρολόι 

τίθεται σε λειτουργία και τα πρώτα 10 βήματα γενικά δεν μπορούν να 

παρατηρηθούν το οποίο επιτρέπει στην συσκευή  να μην τα μετρήσει στον 

βηματομετρητή. 

 

ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΩ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΩ ΣΤΟ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

1. iOS PHONE 

PHONE /IPAD σκαναρετε τον QR CODE όπως φαίνεται παρακάτω (εικόνα 

P6) 

ή κάνετε αναζήτηση την λέξη κλειδί  ‘’ SPORTS + BY GUANGHUI’’(αφήνετε  

κενό διάστημα ανάμεσα στο ‘’+’’) στο app store και θα σας εμφανίσει το 

παρακάτω περιβάλλον όπως φαίνεται παρακάτω (εικόνα Ρ1) έπειτα 

κατεβάζετε  και κάνετε  εγκατάσταση την εφαρμογή , επιλέγετε το εικονίδιο 

‘’SPORT+’’ όπως φαίνεται στην εικόνα P2 για να ανοίξετε την εφαρμογή, το 



κινητό θα υπενθυμίσει στον χρήστη να βάλει σε λειτουργία τα Bluetooth σε 

περίπτωση που είναι κλειστά για να επιτρέπει στο εικονίδιο SPORTS+ να 

συνδεθεί στην εφαρμογή όπως φαίνεται παρακάτω στην εικόνα P3. 

2. ANDROID PHONE 

1)ANDROID κινητό τηλέφωνο (εξωτερικοί χρήστες) σκαναρετε τον QR CODE 

όπως φαίνεται παρακάτω (εικόνα P7) ή κάνετε αναζήτηση την λέξη κλειδί 

‘’SPORT PLUS’’ στο GOOGLE PLAY για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε 

την εφαρμογή , επιλέγετε το εικονίδιο ‘’SPORTS+’’για να μπείτε στην 

εφαρμογή. Το τηλέφωνο θα σας υπενθυμίσει  να ανοίξετε  τα Bluetooth  σε 

περίπτωση που είναι κλειστά για να επιτρέπετε στο εικονίδιο να συνδεθεί 

στην εφαρμογή. 

2)ANDROID κινητό τηλέφωνο (εσωτερικοί χρήστες Κίνας) σκαναρετε τον QR 

CODE όπως φαίνεται παρακάτω (εικόνα P8) ή κάνετε αναζήτηση την λέξη 

κλειδί ‘’SPORTSPLUS’’ στην εφαρμογή  για να κατεβάσετε  και να 

εγκαταστήσετε την εφαρμογή όπως φαίνεται παρακάτω ( εικόνα P4), 

επιλέγετε το εικονίδιο SPORT+ για να ανοίξετε την εφαρμογή. Το τηλέφωνο 

θα σας υπενθυμίσει  να ανοίξετε  τα Bluetooth σε περίπτωση που είναι 

κλειστά για να επιτρέπετε στο εικονίδιο SPORTPLUS  να συνδεθείτε  στην 

εφαρμογή. Ή κάνετε αναζήτηση ‘’SPORTS+’’ sτo 360 mobile assistant  για να 

κατεβάσετε  και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή όπως στην εικόνα P5. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
3. ANDROID MOBILE PHONE APP DOWNLOAD AND INSTALL : 

Επιλέγετε το εικονίδιο ‘’ALLOW’’ για να επιτρέψετε  την εγκατάσταση και 

έπειτα επιλέγετε το εικονίδιο ‘’INSTALL’’ για να συνεχίσετε την 

εγκατάσταση, επιλέγετε το εικονίδιο ‘’DONE’’ για να τελειώσετε  την 

εγκατάσταση, επιλέγετε το εικονίδιο ‘’OPEN’’ για να ανοίξετε  την 

εφαρμογή. 

 
 

 

 

 



MOBILE APP OPERATION  

1. Επιλέγετε το εικονίδιο SPORTS+ για να εισελθετε στην εφαρμογή.  Για νέο 

χρήστη , επιλέγετε το μενού  που βρίσκεται ψηλά  στην γωνία αριστερά για να 

εισελθετε στο περιβάλλον των ρυθμίσεων. Επιλέγετε  το AVATAR BOX για να 

προσθέσετε  προσωπικές πληροφορίες. 

 

                       

BLUETOOTH CONNECTION AND BINDING 

 

Ανοίγετε  τα Bluetooth  μαζί στο κινητό τηλέφωνο και στο sports+ προτού  χρησιμοποιήσετε 

τα Bluetooth  για την σύνδεση και την δέσμευση. Ανοίγετε  την εφαρμογή, έπειτα επιλέγετε 

το μενού που βρίσκεται ψηλά στην αριστερή γωνία για να εισελθετε στο περιβάλλον των 

ρυθμίσεων ,  

επιλέγοντας ‘’DEVICE MANAGEMENT ‘’->’’BINDING THE NEW DEVICE’’, αναζητώντας  γύρω 

από το SPORTS+ και πραγματοποιώντας σύνδεση -> επιλέξτε τα SPORTS+. 



 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Το σύστημα λειτουργίας των android κινητών θα πρέπει να είναι ίσο  ή παραπάνω  από  

android version 4.3. Το Bluetooth θα πρέπει να είναι 4.0 version . Το apple  κινητό 

τηλέφωνο θα πρέπει να είναι ίσο  ή και παραπάνω από iPhone 4s versions. 

DATA SHARING AFTER BLUETOOTH CONNECTIVITY 

Επιλέγετε το εικονίδιο ‘’sharing’’ για να ξεκινήσετε  την δημοσίευση. Τα δεδομένα μπορούν 

να δημοσιευθούν στα QQ, WECHAT,FACEBOOK ΚΑΙ TWITTER. 



 

ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΖΕΥΞΗ BLUETOOTH   

1. Συγχρονισμός ώρας  :  η ώρα θα συγχρονιστεί μόλις συνδεθείτε  με επιτυχία στο κινητό. 

2. Σύρετε προς τα κάτω για να ανανεώσετε τα δεδομένα : βήματα , χιλιόμετρα ,θερμίδες 

που καταναλωθήκαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ΡΥΘΜΙΣΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ 

 

Επαναλάβετε την παραπάνω λειτουργία  και ενεργοποιήστε  άλλα δυο ξυπνητήρια. 

4) Ρυθμίσεις υπενθύμισης 

 Υπενθύμιση κλήσης : ανοίξτε το Bluetooth του ρολογιού σε κανονική λειτουργία 

οθόνης. 

 Ρύθμιση υπενθύμισης μηνυμάτων : ανοίξτε όλες τις λειτουργίες υπενθύμισης  στην 

εφαρμογή  όπως SMS,QQ, WECHAT,TWITTER,FACEBOOK,WHATS APP,SKYPE. 



 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1) Το ρολόι θα κάνει έναν ήχο ‘’beep’’ για 6 δευτερόλεπτα αφού ρυθμιστεί η ώρα 

αφύπνισης στην εφαρμογή. 

2) Το ρολόι θα κάνει έναν ήχο ‘’beep’’ για 12 δευτερόλεπτα για να υπενθυμίσει  για όλες τις 

εφαρμογές . 

5) ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ: 

Αφού συνδέσετε  το ρολόι με το τηλέφωνο μέσω Bluetooth, ανοίξτε  την κάμερα πρώτα στο 

τηλέφωνο , έπειτα πιέστε το κουμπί S1 στα ρολόγια για να κάνετε  remote. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Πολλά android τηλέφωνα δεν μπορούν να συνδέσουν  δεδομένα Bluetooth και 

ειδοποιήσεις π.χ. Huawei x4 , παρακαλώ βρείτε το κέντρο ειδοποιήσεων στις ρυθμίσεις, 

επιτρέψτε στα WeChat, QQ  και sports+ να ανοίγουν σε προστατευμένες εφαρμογές. Βρείτε  



τα  WeChat, QQ  και sports+ από τις άδειες του διαχειριστή και διαλέξτε ως έμπιστες τις 

εφαρμογές  αυτές  όπως  παρακάτω : 

 



 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΦΗ SPORTS+ ΜΕ ΤΟ IOS 

ΚΙΝΗΤΟ : 

1. Αποσυνδέετε  την εφαρμογή  ανάμεσα στο sports+ με το IOS κινητό 

2. Αποσυνδέετε  τα Bluetooth  ανάμεσα στο sports+ με το IOS κινητό 

Π.χ. iPhone 6 όπως φαίνεται παρακάτω 

Αρχικά αποδεσμεύετε την εφαρμογή στο sport+(που σημαίνει έξοδος από την 

εφαρμογή) 

Στο μεταξύ βρίσκετε το sports+ από το Bluetooth στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου , 

έπειτα επιλέγετε το ‘’I’’ για να αποσυνδέσετε  το sports+. 



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

1. ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   3.0V 

2. ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  ≥8 (ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) 

3. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   2402-2480MHz 

4. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ    CR2450(290 m AH) 

5. ΤΡΕΧΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ  ≤0.15u A 

6. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΙΝΗΣΗ  0.076 u A 

7. ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ(ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ, BLUETOOTH ΚΛΕΙΣΤΑ)  

≤40 u A 

8. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΡΥΘΜΙΣΗ  ≤5.7 u A 

9. ΤΡΕΧΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  ≤15 u A 

10.  ΜΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗ  ≤0,46 u A 

11. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ≤0,65 u A 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODE DAILY USING DESCRIPTION  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
ΥΨΗΛΗΣ 
 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΗΤΗ 24h 
ONLINE, 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
BLUETOYTH 12h, 
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ 18S/TIME , EL 
BACKLIGHT 2 TIME 4S, 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ  
40ΦΟΡΕΣ 

≥5 ΜΗΝΕΣ 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΗΤΗ 24h 
ONLINE, 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
BLUETOYTH 2h, 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ  
10ΦΟΡΕΣ, ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ 
18S/TIME, EL BACKLIGHT 2 
TIME 4S 

≥6 ΜΗΝΕΣ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΒΗΜΑΤΟΜΕΤΡΗΤΗ 24h 
ONLINE,ΚΑΘΕ 2 
ΒΔΟΜΑΔΕΣ 
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 0,5h, 
ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ 18S/TIME , EL 
BACKLIGHT 1 TIME 2S, 
ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ   

≥9 ΜΗΝΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

INTIME is trademark of Kaisidis Ntemis & Sia EE (Data Media) 

 

IMPORT & DISTRIBUTION 

DATA MEDIA KAISIDIS NTEMIS & SIA E.E 

www.data-media.gr  info@data-media.gr 

1st Km Lagadas road to Iraklio, Lagadas, Thessaloniki, 57200 



 


