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Εγκατάσταση εφαρμογής 

Σαρώστε το QR Code για να κατεβάσετε και να 
εγκαταστήσετε την εφαρμογή  



Φόρτιση και ενεργοποίηση 

Κατά την πρώτη χρήση, φορτίστε την συσκευή για να ενεργοποιηθεί . 
Για να φορτίσετε την συσκευή , τοποθετήστε το μαγνητικό καλώδιο 
στην υποδοχή της συσκευής. 



Ανοίξτε την εφαρμογή και ενημερώστε το προφίλ σας.  

Σύνδεση με το κινητό. 

Στο μενού Device επιλέξτε Add a Device  

Επιλέξτε την συσκευή μέσα από την λίστα.  

Ολοκληρώθηκε 

 



Λειτουργίες Smart watch  

Το Smartwatch αναγνωρίζει αυτόματα τα 
βήματα σας, τις θερμίδες που 
καταναλώνετε και την απόσταση που 
έχετε διανύσει.   
Σημείωση: τα αποτελέσματα 
αναφέρονται βάση αλγορίθμου. Τα 
στοιχεία μηδενίζονται τα μεσάνυχτα.  

Αν φοράτε το Smartwatch κατά την 
διάρκεια του ύπνου σας, τότε παρέχει 
πληροφορίες για την διάρκεια και την 
ποιότητά του και τις προβάλει μέσα από 
την εφαρμογή.  
Σημείωση:  Η κατάσταση ύπνου  μηδενίζει 
στης 8:00πμ 

Σημείωση: Τα αποτελέσματα προέρχονται από στοιχεία που έχετε δηλώσει 
στο μενού προφίλ. Στον ορισμό «βήματα» συνυπολογίζονται και οι κινήσεις 
σας.      



Λειτουργίες Smart watch  

Στο μενού Heart rate πατήστε 
παρατεταμένα για να ξεκινήσει η 
μέτρηση καρδιακών παλμών. Στην 
εφαρμογή, σε αυτό το πεδίο, θα δείτε τα 
αποτελέσματα των 7 τελευταίων 
μετρήσεων 

Στο μενού Training πατήστε 
παρατεταμένα για να ξεκινήσει η 
καταγραφή μετρήσεων. Υπάρχουν 8 
διαφορετικές δραστηριότητες να 
επιλέξετε. Στην εφαρμογή, σε αυτό το 
πεδίο, θα δείτε τα αποτελέσματα της 
τελευταίας καταγραφής. 

Σημείωση: Οι μετρήσεις δεν αντικαθιστούν  αυτές των ιατρικών συσκευών.  



Λειτουργίες Smart watch  

Στο μενού Blood Pressure test  πατήστε 
παρατεταμένα για να ξεκινήσει η 
μέτρηση της αρτηριακής σας πίεσης. Στην 
εφαρμογή, σε αυτό το πεδίο, θα δείτε τα 
αποτελέσματα των τελευταίων 7 
μετρήσεων.  

Στο μενού SpO2 test  πατήστε 
παρατεταμένα για να ξεκινήσει η 
μέτρηση της ποσότητας οξυγόνου στο 
αίμα σας. Στην εφαρμογή, σε αυτό το 
πεδίο, θα δείτε τα αποτελέσματα των 
τελευταίων 7 μετρήσεων.  

Σημείωση: Οι μετρήσεις δεν αντικαθιστούν  αυτές των ιατρικών συσκευών.  



Λειτουργίες Smart watch  

Στο μενού Weather μπορείτε να δείτε την 
σημερινή και  αυριανή πρόγνωση  του 
καιρού.  
Οι πληροφορίες παρέχονται από το 
συγχρονισμό της  εφαρμογής και δεν 
ενημερώνονται σε περίπτωση 
αποσύνδεσης από το internet. 

Στο μενού Messages reminder μπορείτε 
να δείτε ενημερώσεις από Twitter, 
Facebook , Whatsapp κτλ.  
Μπορείτε να δείτε τις 3 τελευταίες 
ενημερώσεις.  
Σημείωση: απαιτείτε ενεργοποίηση από 
την εφαρμογή καθώς και ενεργή 
κατάσταση σύνδεσης.   



Λειτουργίες Smart watch  

Στο μενού Remote Shutter μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε την κάμερας της 
συσκευής.  
Σημείωση: απαιτείτε ενεργή κατάσταση 
σύνδεσης.   
 

Στο μενού Music Play Controller μπορείτε 
να χειριστείτε την εφαρμογή 
αναπαραγωγής μουσικής της συσκευής.  
Σημείωση: απαιτείτε ενεργή κατάσταση 
σύνδεσης.   
 



Λειτουργίες Smart watch  

Στο μενού Other Features μπορείτε να 
χειριστείτε το χρονόμετρο, τις ρυθμίσεις 
φωτεινότητας οθόνης , την ρύθμιση 
σίγασης, την επαναφορά ρυθμίσεων και 
απενεργοποίηση.   
Σημείωση: απαιτείτε ενεργή κατάσταση 
σύνδεσης.   
 

Στο μενού Stop watch προβάλεται η 
λειτουργία χρονομέτρου. Πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί για να ξεκινήσει 
ή να σταματήσει η χρονομέτρηση.   
 



Λειτουργίες Smart watch  

Στο μενού Silent Alarm μπορείτε να  
ορίσετε αθόρυβες υπενθυμίσεις, μέσω 
δόνησης.   
 

Στο μενού Remind to move μπορείτε να 
ορίσετε μια υπενθύμιση με σκοπό να 
κάνετε διάλλειμα και να κινηθείτε.   
 



Πληροφορίες για την συσκευή σας 

Η συσκευή έχει προστασία υγρασίας, με αντοχή σε συνθήκες βροχής αλλά 
όχι για χρήση στο μπάνιο ή στην θάλασσα. Αποφύγετε να φοράτε την 
συσκευή όταν είναι βρεγμένη.     

1. Χρήση της συσκευής 

2. Κουμπί αφής 

Με το πάτημα μιας φοράς κάτω από την οθόνη ενεργοποιείτε την προβολή 
οθόνης και μεταβαίνετε διαδοχικά στις λειτουργίες. Με παρατεταμένη 
επιλογή κάνετε επιλογή όπου αυτό επιτρέπετε.   

3. Γρήγορη προβολή 

Στην γρήγορη επιλογή μπορείτε να δείτε την ώρα ή τα μηνύματα του 
κινητού σας στο Smartwatch απλά γυρνώντας την συσκευή προς τα εσάς. 
Με αυτό τον τρόπο ενεργοποιείτε την οθόνη για μερικά δευτερόλεπτα. 




