
ΕΞΥΠΝΟ ΡΟΛΟΪ ULTI D-32

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. 
Αυτό το έξυπνο ρολόι με έγχρωμη οθόνη λειτουργεί ως καταγραφέας για αθλητικές 

δραστηριότητες που μετρούν τον καρδιακό παλμό και καταγράφει την κατανάλωση θερμίδων. Το 
ρολόι παρακολουθεί τον ύπνο σας, σας ειδοποιεί για κλήσεις και μηνύματα και είναι επίσης 

εξαιρετικό για την αναπαραγωγή μουσικής.

Αυτό το εγχειρίδιο αναφέρεται στις οδηγίες ασφαλείας και στις οδηγίες λειτουργίας. Διαβάστε 
προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

1 x Έξυπνο ρολόι ULTI D-32
1 x Καλώδιο φορτιστή USB
1 x Εγχειρίδιο χρήστη



ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συμβατό σύστημα τηλεφώνου και έκδοση BLT:

Android 4.4 και νεότερες εκδόσεις

IOS 8.0 και νεότερες εκδόσεις

BT4.0

∑ Οθόνη αφής: Έλεγχος αφής
∑ Χωρητικότητα μπαταρίας: 210 mAh
∑ Οθόνη: 240 x 240
∑ Το ρολόι υποστηρίζει τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Πολωνικά, 

Πορτογαλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Μαλαισιανά, Ινδονησιακά, Τσέχικα, 
Βιετνάμ, Ρωσικά, Τουρκικά, Αραβικά, Βιρμανικά, Ελληνικά. 

∑ Αποθήκευση δεδομένων: τα καταγεγραμμένα δεδομένα στο έξυπνο ρολόι θα 
διαγραφούν στις 24:00. Μπορείτε να ελέγξετε ξανά αυτά τα δεδομένα από την 
εφαρμογή. 

∑ Υποστήριξη κινητήρα δόνησης
∑ Μέθοδος φόρτισης: Λειτουργία φόρτισης USB
∑ Αδιάβροχο: Η συσκευή ΔΕΝ είναι αδιάβροχη. Εάν εισέλθει νερό λόγω μη τήρησης των 

οδηγιών, δεν θα αναλάβουμε ευθύνη.

Λειτουργίες ρολογιού: 
∑ Αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth
∑ Απομακρυσμένος έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής
∑ Αποδοχή / απόρριψη τηλεφωνικής κλήσης
∑ Διάβασμα μηνυμάτων
∑ Καταγραφή ύπνου (ενεργοποιείται αυτόματα κάθε μέρα μεταξύ 9μμ και 9πμ)
∑ Μέτρηση βημάτων, καταγραφή θερμίδων και παρακολούθηση αθλητικής 

δραστηριότητας
∑ ECG + Παρακολούθηση καρδιακού παλμού
∑ Λειτουργία κατά της απώλειας (σας επιτρέπει να εντοπίσετε το ρολόι εάν βρίσκεται 

εντός εμβέλειας Bluetooth).
∑ Έλεγχος με χειρονομίες
∑ Διαφορετικά θέματα οθόνης
∑ Προειδοποίηση αν κάθεστε για πολύ ώρα
∑ Άλλες λειτουργίες όπως: ξυπνητήρι, ημερολόγιο, χρονόμετρο, κομπιουτεράκι



ΜΕΡΗ

1. Έγχρωμη έξυπνη οθόνη αφής
2. Κουμπί On/Off
3. Δέσιμο κουμπιού 
4. Μεταλλικός πίρος

5. Λουράκι καρπού με οπές σύνδεσης
6. Θύρα φόρτισης
7. Αισθητήρας καρδιακού παλμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η συσκευή περιέχει ηλεκτρικό εξοπλισμό που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό εάν δεν 
χρησιμοποιηθεί σωστά. Για παράδειγμα, η παρατεταμένη επαφή μπορεί να προκαλέσει 
αλλεργίες στο δέρμα σε ορισμένους χρήστες. Για να μειώσετε τον ερεθισμό, διαβάστε τις 
οδηγίες ασφαλείας στις παρακάτω σελίδες για να διασφαλίσετε τη σωστή χρήση και 
φροντίδα. 
∑ Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε υγρά, υγρασία, ή βροχή κατά τη φόρτιση. Μην 

φορτίζετε τη συσκευή όταν είναι βρεγμένη, καθώς μπορεί να προκαλέσει 
ηλεκτροπληξία και τραυματισμό. 

∑ Διατηρήστε τη συσκευή σας καθαρή και στεγνή. Μην χρησιμοποιείτε δραστικά 
καθαριστικά για να καθαρίσετε τη συσκευή. 

∑ Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρήση εάν έχετε προϋπάρχουσες παθήσεις 
που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη χρήση αυτής της συσκευής. 

∑ Μην το φοράτε πολύ σφιχτά. Αν αισθάνεστε ζεστή ή καυτή τη συσκευή, ή αν σας 
προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα ή δυσφορία, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και 
συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. 

∑ Μην εκθέτετε τη συσκευή σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. 
∑ Μην αφήνετε τη συσκευή κοντά σε ανοιχτές φλόγες, όπως σόμπες μαγειρέματος, 

κεριά ή τζάκια. 



∑ Αυτό το προϊόν ΔΕΝ είναι παιχνίδι - μην επιτρέπετε ποτέ σε παιδιά ή κατοικίδια να 
παίζουν με αυτό το προϊόν. Αποθηκεύετε πάντα το προϊόν μακριά από παιδιά. Οι ίδιες 
οι συσκευές ή τα πολλά μικρά μέρη που περιέχουν ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμό 
σε περίπτωση κατάποσης. 

∑ Ποτέ μην προσπαθείτε να κάνετε κατάχρηση, συντριβή, άνοιγμα, επισκευή ή 
αποσυναρμολόγηση αυτής της συσκευής. Κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύηση και 
μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο για την ασφάλεια. 

∑ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σάουνα ή χαμάμ. 
∑ Μην φέρνετε τη συσκευή σας σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς αυτό μπορεί 

να προκαλέσει γρατσουνιές και ζημιές. 
∑ Απορρίψτε αυτήν τη συσκευή, την μπαταρία της συσκευής και τη συσκευασία της 

σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
∑ Μην ελέγχετε τυχόν ειδοποιήσεις ή πληροφορίες στην οθόνη της συσκευής σας κατά 

την οδήγηση ή σε άλλες περιπτώσεις όπου οι περισπασμοί ενδέχεται να προκαλέσουν 
τραυματισμό ή άλλον κίνδυνο. Να προσέχετε πάντα το περιβάλλον σας κατά την 
άσκηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
∑ ΜΗΝ αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, τρυπάτε ή 

καταστρέφετε τη συσκευή ή τις μπαταρίες. 
∑ ΜΗΝ αφαιρέσετε ή επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία καθώς δεν μπορεί να 

αντικατασταθεί από τον χρήστη.
∑ ΜΗΝ εκθέτετε τη συσκευή ή τις μπαταρίες σε πυρκαγιά, έκρηξη ή άλλο κίνδυνο. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ
∑ Εάν διαθέτετε βηματοδότη ή άλλη εσωτερική ηλεκτρονική συσκευή, συμβουλευτείτε 

τον γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε ένα όργανο ελέγχου καρδιακού παλμού. 
∑ Η διάταξη παρακολούθησης καρδιακού παλμού στον καρπό εκπέμπει πράσινο φως 

και αναβοσβήνει περιστασιακά. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν έχετε επιληψία 
ή είστε ευαίσθητοι στα φώτα που αναβοσβήνουν. 

∑ Η συσκευή, τα αξεσουάρ, η παρακολούθηση καρδιακού παλμού και τα σχετικά 
δεδομένα προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς και όχι 
για ιατρικούς σκοπούς και δεν προορίζονται για διάγνωση, παρακολούθηση, 
θεραπεία, ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας ή πάθησης. 

∑ Οι μετρήσεις του καρδιακού παλμού είναι μόνο για αναφορά και καμία ευθύνη δεν 
γίνεται αποδεκτή για τις συνέπειες τυχόν εσφαλμένων μετρήσεων. Ενώ η τεχνολογία 
παρακολούθησης καρδιακού παλμού στον καρπό παρέχει συνήθως την καλύτερη 
εκτίμηση του καρδιακού ρυθμού ενός χρήστη, υπάρχουν εγγενείς περιορισμοί με την 
τεχνολογία που μπορεί να επηρεάσουν ορισμένες από τις μετρήσεις του καρδιακού 
παλμού σε ορισμένες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
χαρακτηριστικών του χρήστη, τη συσκευή και τον τύπο και την ένταση της 
δραστηριότητας.



∑ Το έξυπνο ρολόι βασίζεται σε αισθητήρες που παρακολουθούν την κίνηση σας και 
άλλες μετρήσεις. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτές τις 
συσκευές προορίζονται να αποτελούν ακριβής εκτίμηση της δραστηριότητάς σας και 
των μετρήσεων που παρακολουθείτε, αλλά ενδέχεται να μην είναι απολύτως 
ακριβείς, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων βημάτων, ύπνου, απόστασης, 
καρδιακού παλμού και θερμίδων. 

∑ Εάν έχετε έκζεμα, αλλεργίες ή άσθμα, ενδέχεται να έχετε περισσότερες πιθανότητες 
να εμφανίσετε ερεθισμό του δέρματος ή αλλεργία από μια συσκευή που φοριέται. 

∑ Είτε έχετε τις παραπάνω προϋποθέσεις είτε όχι, εάν αρχίσετε να αισθάνεστε 
δυσφορία ή ερεθισμό του δέρματος στον καρπό σας, αφαιρέστε τη συσκευή. Εάν τα 
συμπτώματα παραμένουν περισσότερο από 2-3 ημέρες από τη διακοπής χρήσης της 
συσκευής σας, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας. 

∑ Εάν ιδρώνετε για περισσότερο από δύο ώρες ενώ φοράτε το έξυπνο ρολόι σας, 
φροντίστε να καθαρίσετε και να στεγνώσετε το λουράκι και τον καρπό σας για να 
αποφύγετε τον ερεθισμό του δέρματος. 

∑ Το παρατεταμένο τρίψιμο και η πίεση μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα, οπότε κάντε 
ένα διάλειμμα αφαιρώντας το λουράκι για μία ώρα μετά από παρατεταμένη χρήση. 

∑ Καθαρίστε τακτικά τον καρπό σας και το έξυπνο ρολόι, ειδικά μετά την εφίδρωση 
κατά την άσκηση ή την έκθεση σε ουσίες όπως σαπούνι ή απορρυπαντικό που μπορεί 
να προσκολληθούν στην εσωτερική πλευρά του καταγραφέα. 

∑ Ενώ το έξυπνο ρολόι είναι ανθεκτικό στο νερό, δεν είναι καλό για το δέρμα σας να 
φοράτε υγρό λουράκι. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ:

Βεβαιωθείτε ότι το έξυπνο ρολόι είναι 
πλήρως φορτισμένο πριν από την πρώτη 
χρήση.

Τυπική θύρα φόρτισης USB 5PIN, 
υποστήριξη υπολογιστή USB ή τυπικός 
φορτιστής 5V κινητού τηλεφώνου. 

Χρειάζονται περίπου 70 λεπτά για να 
φορτιστεί πλήρως το έξυπνο ρολόι. 



ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Καλύτερα να φοράτε το λουράκι 
πίσω από το κόκκαλο του καρπού 
(2).

2. Ρυθμίστε το μέγεθος του λουριού 
στον καρπό, ανάλογα με το 
μέγεθος του καρπού μέσω μιας 
από τις οπές ρύθμισης.

3. Ο αισθητήρας (1) πρέπει να είναι 
κοντά στο δέρμα, αποφεύγοντας 
την κίνηση. 

Προσοχή: το λουράκι του ρολογιού είναι σταθερό και δεν μπορεί να 
αντικατασταθεί

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση

Όταν το ρολόι φορτιστεί πλήρως, πατήστε το πλευρικό 
κουμπί on/off για 3 δευτερόλεπτα για να 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

ΚΟΥΜΠΙΑ 

Πλευρικό κουμπί on/off:

- πατήστε το κουμπί μία φορά για να επιστρέψετε στην οθόνη της κύριας ώρας. 
- Πατήστε παρατεταμένα (3 δευτερόλεπτα) για να απενεργοποιήσετε ή να 

ενεργοποιήσετε το ρολόι. 
- Πατήστε παρατεταμένα (10 δευτερόλεπτα) για επανεκιννήσετε το ρολόι.

Κινήσεις σημείου αφής (ΣΑ): 

- Σύρετε αριστερά για είσοδο στο κύριο μενού (Μπορείτε να μπείτε σε κάθε 
λειτουργία πατώντας πάνω της. ‡ Σύρετε προς τα δεξιά για να επιστρέψετε στο 
μενού, σύρετε προς τα αριστερά για να μπείτε στο επόμενο επίπεδο της 
λειτουργίας).

- Εάν είστε στο μενού έξυπνου στυλ, σύρετε στην οθόνη για να μεταβείτε μεταξύ 
των λειτουργιών

Κουμπί On/Off 



- Μπορείτε να μπείτε σε κάθε λειτουργία πατώντας πάνω της
- Εάν είστε στο μενού στιλ 4 ή 9 της εφαρμογής, σύρετε αριστερά στην επόμενη 

σελίδα και σύρετε δεξιά για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα. 

*το προεπιλεγμένο στυλ μενού θα είναι έξυπνο στυλ μενού όπως μπορείτε να δείτε 
στην παρακάτω εικόνα. Εάν θέλετε να αλλάξετε την προβολή, πατήστε το εικονίδιο 

γραφήματος που μοιάζει με κέικ . Τώρα μπορείτε να επιλέξετε 4 στυλ μενού 
εφαρμογής.

ΕΞΥΠΝΟ ΣΤΥΛ ΜΕΝΟΥ    ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ           4 ΣΤΥΛ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ: Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη. Τώρα σύρετε όλες τις 
επιφάνειες του ρολογιού και μόλις βρείτε την επιθυμητή, πατήστε OK για επιβεβαίωση.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ



Μέθοδος λήψης εφαρμογής για κινητά

1. Σαρώστε τον παραπάνω κωδικό QR για να κατεβάσετε την εφαρμογή FUNDO, 
μπορείτε επίσης να σαρώσετε τον κωδικό στο ρολόι σας (κάτω από το εικονίδιο 
της εφαρμογής).  

2. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε την εφαρμογή μέσω του Google Play Store 
(χρήστες Android) ή του APP store (χρήστες Iphone).

Ρύθμιση σύνδεσης

1. Μετά την εγκατάσταση, ενεργοποιήστε το Bluetooth και την εφαρμογή FunDo 
του κινητού σας ‡ επιβεβαιώστε την ειδοποίηση ενεργοποίηση ‡ πατήστε 
«more» (περισσότερα) στην κάτω δεξιά γωνία ‡ πατήστε Προσθήκη συσκευής 
και αναζητήστε τη συσκευή «watch 5» (ρολόι 5) και πατήστε Σύνδεση ‡ Έτσι 
πραγματοποιείται η σύνδεση του Bluetooth 4.0.

2. Στη συνέχεια, μεταβείτε στο ρολόι για να ενεργοποιήσετε το ρολόι Bluetooth ‡
και αναζητήστε το εικονίδιο Bluetooth στο μενού του ρολογιού ‡ επιλέξτε 
Ενεργοποίηση Bluetooth και πατήστε το όνομα του κινητού σας στη λίστα ‡ για 
να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση στο κινητό σας ‡ Έτσι πραγματοποιείται η 
σύνδεση Bluetooth 3.0.

Μόνο όταν τα Bluetooth 3.0 και 4.0 συνδέονται και τα δύο, το ρολόι είναι σε 
θέση να λειτουργεί πλήρως. Για να ελέγξετε αν το ρολόι είναι σωστά 
συνδεδεμένο, σύρετε προς τα κάτω την οθόνη του ρολογιού και θα δείτε το 
εικονίδιο Bluetooth, το πράσινο χρώμα στο πάνω μέρος σημαίνει ότι το 
Bluetooth 3.0 είναι συνδεδεμένο, το μπλε χρώμα στο κάτω μέρος σημαίνει ότι 
το Bluetooth 4.0 είναι συνδεδεμένο. 

Καθώς το πρωτόκολλο Bluetooth διαφέρει μεταξύ όλων των εμπορικών επωνυμιών 
κινητών τηλεφώνων. Μερικές φορές η σύνδεση Bluetooth θα είναι ασταθής μεταξύ του 
κινητού τηλεφώνου και του έξυπνου ρολογιού.

Επανεκκινήστε το Bluetooth και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά ή 
επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, εάν φαίνεται ότι το σύστημα έχει σταματήσει, 
πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας περίπου 10 δευτερόλεπτα για να 
επανεκκινήσετε το ρολόι. 



ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ / ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

´ Ανοίξτε την εφαρμογή και ρυθμίστε το προφίλ σας.

´ Μεταβείτε στο «device» (συσκευή) και επιλέξτε «add device» 
(προσθήκη συσκευής) στην εφαρμογή.

´ Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα αναζήτησης (ενεργοποιήστε το 
Bluetooth και στις δύο συσκευές (τηλέφωνο και ρολόι)).

´ Μετά τη σύνδεση, η ώρα θα ενημερωθεί αυτόματα. 

´ Ρυθμίστε τη λειτουργία υπενθύμισης μηνύματος / κλήσης

ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

1. Βήμα: Μεταβείτε στις ρυθμίσεις τηλεφώνου ‡ διαχείριση εφαρμογών ‡
βρείτε το «FunDo» και μπείτε ‡ στη διαχείριση αδειών ‡ και ενεργοποιήστε 
τα όλα. 

2. Βήμα: Ανοίξτε την εφαρμογή «FunDo» ‡ επιλέξτε περισσότερα ‡ ρύθμιση 
ειδοποιήσεων εφαρμογής ‡ δώστε (ενεργοποιήστε) δικαιώματα λειτουργίας 
στο παρασκήνιο. 

Σημείωση: βεβαιωθείτε ότι όλες οι εφαρμογές τρίτων που θέλετε να λαμβάνουν 
ειδοποιήσεις στο ρολόι είναι ενεργοποιημένες στο τηλέφωνό σας για λήψη της 
ειδοποίησης στην μπάρα ειδοποιήσεων του τηλεφώνου. 



ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ)

Εάν διαθέτετε ένα ΝΕΟ μοντέλο ρολογιού, η συσκευασία σας έχει το παρακάτω 
σύμβολο.

Σε νεότερη έκδοση του ρολογιού, κατεβάστε την εφαρμογή M Active.
Μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους, σαρώνοντας τον κωδικό QR που βρίσκεται στο 

πίσω μέρος του πλαισίου ή αναζητώντας την εφαρμογή M Active στο Play store.

1. Μετά τη λήψη της εφαρμογής, ενεργοποιήστε το Bluetooth και το M Active. 
Βεβαιωθείτε ότι επιτρέπετε την εύρεση τοποθεσίας, τις ειδοποιήσεις και τυχόν άλλα 
δικαιώματα.
2. Device (Συσκευή) → προσθέστε μια συσκευή και βρείτε το Watch6, όταν το τηλέφωνο 
το εντοπίσει, πατήστε το για να το συνδέσετε. Ορισμένα τηλέφωνα Android χρειάζονται 
ενεργοποιημένο GPS για να συνδεθούν με επιτυχία.
3. Βρείτε Bluetooth στο ρολόι → επιλέξτε TURN ON (ενεργοποίηση) Bluetooth → κάντε 
κλικ στο όνομα του τηλεφώνου σας → επιβεβαιώστε τη σύνδεση στο τηλέφωνό σας → 
είστε συνδεδεμένοι με επιτυχία στο Bluetooth.
4. Η διαδικασία σύνδεσης Bluetooth ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο του τηλεφώνου και 
την επωνυμία. Μερικές φορές η σύνδεση μεταξύ του τηλεφώνου και του ρολογιού μπορεί 
να είναι ασταθής. Σε αυτήν την περίπτωση, επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης ή 
επαναφέρετε το ρολόι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εάν το σύστημα έχει σταματήσει, 
πατήστε το εξωτερικό κουμπί του ρολογιού για 10 δευτερόλεπτα για να το ξεκινήσετε.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
Μεταβείτε στις ρυθμίσεις τηλεφώνου → Εφαρμογές → M Active → Ειδοποιήσεις → 
βεβαίωση παραλαβής όλων των ειδοποιήσεων → Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων εντός 
εφαρμογής → Ειδοποίησης Push - ενεργοποιήστε το «άδεια λειτουργίας στο 
παρασκήνιο».
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες όλες οι εφαρμογές από τις οποίες 
θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν συνδέσατε πρώτα το ρολόι στο τηλέφωνό σας, τότε πρέπει να το αποσυνδέσετε (στο 

ρολόι) πριν συνδεθείτε στην εφαρμογή. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στο ρολόι 
και αποσυνδέστε το. Τώρα μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή MActive και να προσθέσετε 
τη συσκευή. Η εφαρμογή και το ρολόι θα συνδεθούν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα καταγεγραμμένα δεδομένα στο έξυπνο ρολόι θα διαγραφούν στις 24:00. 
Μπορείτε να ελέγξετε ξανά αυτά τα δεδομένα από την εφαρμογή.

Κλήση

Πληκτρολόγιο: Κλήση Bluetooth μέσω κινητού τηλεφώνου, μιλήστε την άκρη του 
ρολογιού.
Ευρετήριο: συγχρονίστε όλες τις επαφές στο κινητό τηλέφωνο, το μέγιστο είναι 400 
επαφές.
Καταγραφές κλήσεων: Συγχρονίστε όλο το ιστορικό κλήσεων στο κινητό.
SMS: συγχρονίστε όλα τα μηνύματα στο κινητό 

Bluetooth: αναζητήστε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε ή αποσυνδέστε τις 
συσκευές. 

Βηματόμετρο: ελέγξτε τα βήματα που κάνετε κατά τη διάρκεια της ημέρας, τις θερμίδες 
που καίτε και την απόσταση που διανύετε με τα πόδια. Κάθε μέρα στις 00:00 όλα τα 
δεδομένα αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή και μηδενίζονται στο ρολόι. Για να 
ορίσετε την κατάσταση ελέγχου, το ιστορικό (για 7 ημέρες) ή να ορίσετε τον στόχο σας και 
άλλα προσωπικά δεδομένα (φύλο, ύψος, βάρος...), μπείτε στη λειτουργία και σύρετε την 
οθόνη προς τα πάνω. 

Παρακολούθηση ύπνου: το έξυπνο ρολόι θα το ενεργοποιήσει αυτόματα από τις 9 μ.μ. 
έως τις 9 π.μ. Καταγράφει τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου σας (βαθύς και 
ελαφρύς ύπνος), θα σας βοηθήσουν να προσαρμόσετε καλύτερα τον χρόνο ανάπαυσης 
και να βελτιώσετε την ποιότητα του ύπνου σας. Για να ελέγξετε την κατάσταση και το 
ιστορικό, σύρετε προς τα πάνω την οθόνη μόλις μπείτε σε αυτήν τη λειτουργία.  

Παρακολούθηση καρδιακού παλμού: φοράτε το ρολόι σφιχτά στον καρπό σας, η 
καλύτερη θέση θα ήταν πάνω από τον καρπό του χεριού. Αφού πατήσετε το κουμπί 
έναρξης, οι τρέχουσες πληροφορίες καρδιακού παλμού θα εμφανιστούν στην οθόνη μετά 
από 20 δευτερόλεπτα. Η κανονική τιμή είναι 60-90 παλμοί/λεπτό. Για να ελέγξετε το 
ιστορικό ή τις οδηγίες, σύρετε προς τα κάτω την οθόνη μόλις μπείτε σε αυτήν τη 
λειτουργία. 



ECG: ελέγξτε τον οπτικό καρδιακό παλμό και συνδυάζετε τεχνολογία ECG, μπορεί να 
εμφανίσει τα δεδομένα σε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Όταν το αποτέλεσμα εμφανίζεται 
στην εφαρμογή, αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα ECG έχουν αποθηκευτεί στην εφαρμογή 
«FunDo» του τηλεφώνου.

Αρτηριακή πίεση (μοντέλο samo nov): Preverite svoj krvni pritisk, spustite roko in približno 
po 1 minuti se pokaže rezultat.

Καθιστική θέση: ορίστε μια μακροχρόνια υπενθύμιση της καθιστικής θέσης για να σας 
υπενθυμίσει μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ότι είναι ώρα να σηκωθείτε.

Έλεγχος μουσικής: Τηλεχειρισμός της αναπαραγωγής μουσικής του τηλεφώνου, όπως 
επόμενο/προηγούμενο κομμάτι, αύξηση/μείωση έντασης. Η φωνή προέρχεται από το 
ρολόι.

Θερμόμετρο (μόνο νέο μοντέλο): Η θερμοκρασία του σώματος θα μετρηθεί μόλις το 
ενεργοποιήσετε. Η κανονική θερμοκρασία του σώματος είναι 35,9-37,2 βαθμούς. Η 
θερμοκρασία του σώματος είναι διαφορετική σε διάφορες ώρες της ημέρας. Η μέγιστη 
διαφορά θερμοκρασίας υπερβαίνει τον 1 βαθμό. Εάν υπερβεί τους 37,3 βαθμούς, 
θεωρείται πυρετός χαμηλού βαθμού.

Κίνηση: (σύστημα ανίχνευσης κινήσεων) για σίγαση κλήσεων, βομβητή, λήψη κλήσεων, 
για φωτισμό της οθόνης, όλα μόνο με μια χειρονομία.

Εύρεση: επιλέξτε «find phone» (Εύρεση τηλεφώνου), το συνδεδεμένο τηλέφωνο θα 
χτυπάει. Αφού βρείτε το τηλέφωνο, πατήστε «end» (τερματισμός) στο τηλέφωνο για να 
σταματήσετε το ξυπνητήρι. Λειτουργεί τόσο από το ρολόι όσο και από την εφαρμογή (εάν 
θέλετε να βρείτε το ρολόι με την εφαρμογή τηλεφώνου). 

Ξυπνητήρι: μπορεί να ρυθμίσει 5 ξυπνητήρια,πατώντας παρατεταμένα μπορείτε να 
κλείσετε το ξυπνητήρι.

Χρονόμετρο: μεμονωμένη χρονομέτρηση, πατήστε το αριστερό εικονίδιο για να 
ξεκινήσετε τη χρονομέτρηση και πατήστε ξανά για παύση, πατήστε ξανά για αθροιστικό 
χρόνο.

Φωτογραφία: ανοίξτε τη φωτογραφική μηχανή του τηλεφώνου σας, λειτουργεί ως 
τηλεχειριστήριο για την κάμερα

Γλώσσα: προεπιλογή ως αυτόματος συγχρονισμός, θα συγχρονιστεί με τη γλώσσα του 
τηλεφώνου. Επιτρέπει χειροκίνητα την επιλογή της γλώσσας που προτιμάτε

Αριθμομηχανή

Ημερολόγιο



Ρύθμιση:
- Ρύθμιση Bluetooth: ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το Bluetooth στο ρολόι. 
- Ρολόι: μπορείτε να ορίσετε εδώ το πρόσωπο ενός ρολογιού (12 διαφορετικές επιλογές), 
τη μορφή ώρας και την ημερομηνία (συγχρονίζεται επίσης αυτόματα όταν συνδέεται στην 
εφαρμογή).
- Νέα φωτεινή ειδοποίηση: για να ρυθμίσετε την οθόνη ώστε να ανάβει όταν 
λαμβάνονται μηνύματα. 
- Ήχος: για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για κλήσεις και ειδοποιήσεις. 
- Ένταση: ρυθμιζόμενη ένταση για πολυμέσα, ήχους κλήσης, ειδοποιήσεις κ.λπ.
- Οθόνη: για να ρυθμίσετε τον χρόνο και την ισχύ του φωτισμού της οθόνης
- Επαναφορά: για επαναφορά της συσκευής
- Σχετικά: μπορείτε να δείτε το μοντέλο του ρολογιού και την έκδοση λογισμικού.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ:

Στη σύνδεση Bluetooth, πατήστε στο Fundo / M Active, «Μore» (Περισσότερα) στην κάτω 
δεξιά γωνία, «Firmware upgrade» (Αναβάθμιση υλικολογισμικού), εάν υπάρχει διαθέσιμη 
νέα ενημέρωση, η διαδικασία θα διαρκέσει 3-5 λεπτά. Μετά την ενημέρωση, το ρολόι θα 
ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα συνδεθεί με τη συσκευή. Απενεργοποιήστε το Bluetooth 
και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

- Κρατήστε ενεργοποιημένη την εφαρμογή και το έξυπνο ρολόι.
- Κρατήστε το έξυπνο τηλέφωνο και το έξυπνο ρολόι σε απόσταση 8 μέτρων.
- Υπάρχουν smartphone που θα απενεργοποιήσουν αυτόματα την εφαρμογή για 
εξοικονόμηση ενέργειας μπαταρίας. 

Σε αυτήν την περίπτωση, διαμορφώστε τη διαχείριση τηλεφώνου ή το κέντρο ασφαλείας 
του κινητού τηλεφώνου έτσι

ώστε η εφαρμογή να παραμένει πάντα ενεργή.
- Όταν αντιμετωπίζετε αυτά τα προβλήματα και δεν ξέρετε πώς να το ρυθμίσετε,
αναζητήστε οδηγίες στο διαδίκτυο.
- Για να συνδέσετε τη νέα συσκευή, εάν είχατε συνδεθεί προηγουμένως με άλλη, 
αποσυνδέστε τη συσκευή και, στη συνέχεια, επαναφέρετε το ρολόι,
- Εάν δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα στο ρολόι, μεταβείτε στο τηλέφωνο (iphone) ‡
Ρυθμίσεις ‡ Ειδοποιήσεις ‡ βρείτε τα Μηνύματα και μετά ενεργοποιήστε το «Να 
επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις».
Εάν δεν λάβετε τις ειδοποιήσεις:
1. Η λειτουργία ειδοποίησης του ρολογιού είναι μόνο ο συγχρονισμός της λειτουργίας 
ειδοποιήσεων του κινητού τηλεφώνου, όπως εισερχόμενες κλήσεις και μηνύματα, 
ειδοποιήσεις QQ WeChat, εάν το κινητό σας τηλέφωνο δεν λάβει την ειδοποίηση, τότε το 
ρολόι δεν θα τη λάβει. Πρέπει να βρείτε την αντίστοιχη επιλογή στις ρυθμίσεις 
ειδοποιήσεων του τηλεφώνου και δώστε άδεια.



2. Επειδή το πρωτόκολλο Bluetooth κάθε μάρκας κινητού τηλεφώνου δεν είναι ίδιο, 
μερικές φορές η σύνδεση Bluetooth μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του ρολογιού 
είναι ασταθής. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Bluetooth του κινητού τηλεφώνου και 
να το επανασυνδέσετε ξανά ή να επαναφέρετε το ρολόι στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
3. Διαγράψτε το M Active και κατεβάστε το ξανά. Όλα τα δικαιώματα πρέπει να 
χορηγηθούν κατά τη διαδικασία εγκατάστασης και, στη συνέχεια, να επανασυνδέσετε το 
ρολόι.
4. Τα περισσότερα τηλέφωνα Android έχουν περιορισμούς στη λειτουργία παρασκηνίου, 
γεγονός που θα αναγκάσει την εφαρμογή να σταματήσει να λειτουργεί και η εφαρμογή 
πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να μην αδρανοποιείται ποτέ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

‡ Εάν το λουράκι σας βραχεί - όπως μετά από εφίδρωση ή ντους - καθαρίστε το και 
στεγνώστε το καλά πριν τα βάλετε ξανά στον καρπό σας. 

‡ Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι στεγνό πριν βάλετε ξανά το λουράκι.

‡ΜΗΝ πλένετε τον καταγραφέα φυσικής κατάστασης με οικιακό καθαριστικό. 
Χρησιμοποιήστε σαπούνι με λιγότερο απορρυπαντικό, ξεπλύνετε καλά και σκουπίστε με 
μια μαλακή πετσέτα ή χαρτοπετσέτα.

‡ Αυτό το προϊόν δεν είναι ιατρική συσκευή και δεν προορίζεται για διάγνωση, θεραπεία 
ή πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας. Η ακρίβεια των συσκευών μας δεν προορίζεται να 
αντιστοιχεί σε ιατρικές συσκευές ή συσκευές επιστημονικής μέτρησης, αλλά έχει ως στόχο 
να σας δώσει τις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες σε έναν καταγραφέα 
δραστηριότητας που φοριέται.

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να 
απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της 
ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία 

από την ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων, ανακυκλώστε τη συσκευή με υπευθυνότητα 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να 
επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες 
επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης από όπου αγοράσατε το 
προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν και να το 
ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
σχετικών κοινοτικών οδηγιών.


