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2.1 Άλλες λειτουργίες

Ιcon 2-1

2.1 Άλλες λειτουργίες 2. Περιγραφή Κύριων Λειτουργιών 2. Περιγραφή Κύριων Λειτουργιών

chip: NRF52832  Bluetooth:4.0
Μέγεθος οθόνης: 1.3 ίντσες
Pixel οθόνης: 240*240
Συμβατό σύστημα: Android4.4
ή παραπάνω, iso9.0 ή παραπάνω
Χρόνος αναμονής: 15 ημέρες
για κανονική αναμονή,
5-7 ημέρες χρήσης
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3. Παρουσία λειτουργιών
3.1 Λειτουργία αφής

Φωτισμός
τύπου 

breathing

Περιοχή αφής

Σύμφωνα με την εικονιζόμενη θέση, ο φω- 
τισμός τύπου breathing, λειτουργία υπενθύ- 
μισης, χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση
της περιοχής αφής της οθόνης για εναλλα- 
γή μεταξύ των διαφορετικών διεπαφών 
λειτουργίας.
Επιλέξτε και αντικαταστήστε διαφορετικές
σελίδες στην επιλογή της εφαρμογής.

3.2 Φόρτιση

• Η κύρια μονάδα του φορτιστή μπορεί να 

φορτιστεί κανονικά.

• Το εικονίδιο του επιπέδου της μπαταρίας 

εμφανίζεται κατά την φόρτιση. Το σύμβολο

της μπαταρίας στην οθόνη εμφανίζεται γε-

μάτο όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτι-

σμένη.

3.3 ∆εδομένα υγείας

Το δακτυλίδι χειρός ενεργοποιείται στη

διεπαφή άσκησης, εισάγει τη λειτουργία ά- 

σκησης και χωρίζεται μεταξύ των λει-

τουργιών περπατήματος, τρεξίματος, ανά- 

βασης σε βουνό, κολύμβησης, ποδοσφαίρου, 

μπάσκετ και badminton, Πατήστε παρατετα- 

μένα το κουμπί αφής για έξοδο.

∆ιεπαφή υγείας: Πατήστε το κουμπί αφής

για να εισάγετε τη λειτουργία καρδιακού

παλμού, πίεσης και οξυγόνου του αίματος. 

Στη λειτουργία του καρδιακού παλμού, 

φέρετε σε επαφή τη συσκευή με την 

επιδερμίδα. Πραγματοποιείται αναβοσβήσα- 

με του βραχιολιού και ανίχνευση των καρ- 

διακών παλμών. Στη λειτουργία της πίεσης,

το φως του βραχιολιού έχει μεγάλη

διάρκεια. Πραγματοποιείται έλεγχος της 

πίεσης. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 

αφής για να εξέλθετε. Συνδεθείτε με

επιτυχία μέσω Bluetooth APK και τα

αντίστοιχα δεδομένα θα συγχρονιστούν με 

το τηλέφωνό σας σε πραγματικό χρόνο.
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3.4 Eπιπλέον
Στις επιπλέον διεπαφές, πατήστε το κουμπί 
αφής για να εισάγετε κάποια επιλογή 
(επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, 
απενεργοποίηση, QRcode, χρονόμετρο, 
ανύψωση της οθόνης, προώθηση 
μηνύματος). Στην διεπαφή επαναφοράς των 
εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατήστε το 
κουμπί επαφής για να επαναφέρετε τις 
εργοστασιακές ρυθμίσεις. ∆ιεπαφή: 
πατήστε το κουμπί αφής για να 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Στην 
διεπαφή του χρονομέτρου, πατήστε το 
κουμπί αφής για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία του χρονομέτρου, πατήστε ξανά 
για να ξεκινήσει το χρονόμετρο. Πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί αφής για να 
εξέλθετε από τη λειτουργία του 
χρονομέτρου. Ανεβάστε τη φωτεινότητα 
της οθόνης και προωθήστε κάποιο μήνυμα. 
Πατήστε στο κουμπί αφής του προαιρετικού 
διακόπτη.

3.5 Σύνδεση με Bluetooth

3.5.1Κατέβασμα του Da Fit
1. Κατέβασμα μέσω του application market:
Android: application treasure, pea pod και 
άλλες αναζητήσεις στο application market
για κατέβασμα του Da Fit 
IOS: Αναζήτηση του Da Fit στοApp Store για 
κατέβασμα
1. Κατέβασμα με χρήση QRcode:

Android: WeChat ή άλλες εφαρμογές, και ο 
σύνδεσμος μεταπηδά στη διεπαφή κατε-
βάσματος για κατέβασμα
IOS: WeChat ή άλλες εφαρμογές, και επιλογή
κατεβάσματος μέσω του qq φυλλομετρητή 
ή κάποιου τοπικού φυλλομετρητή, όπως 
είναι ο Safari.

Όνομα εφαρμογής συσκευής Android：DaFit 
Όνομα εφαρμογής συσκευής Apple：DaFit
Εικονίδιο ολοκλήρωσης της εγκατάστασης, 
όπως το εικονιζόμενο：
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3.5 2 Είσοδος

Aνοίξτε το DaFit, κατά τον τρόπο που 
απεικονίζεται παρακάτω：

3.5.3 Σύνδεση Bluetooth

☆Μόλις ενεργοποιηθεί το βραχιόλι, το 
Bluetooth πραγματοποιεί συνεχείς αναζητή-
σεις. Πηγαίνετε στη σελίδα DaFit, πατήστε
στην Επιλογή “Περισσότερες επιλογές”, και
πατήστε στη Σύνδεση Συσκευής, πατήστε 
Αναζήτηση, επιλέξτε το όνομα της συ-
σκευής που θέλετε να συνδεθείτε και 
πατήστε Σύνδεση για να συνδεθείτε με
επιτυχία.
☆Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδε- 
σης με το Bluetooth, η ώρα του βραχιολιού 
συγχρονίζεται με την ώρα του κινητού τηλε-
φώνου. Το APK προσπαθεί να βρει το βρα- 
χιόλι, ενώ το βραχιόλι δονείται και απεικο-
νίζει το εικονίδιο προτροπής.
☆ Αυτόματη επανασύνδεση του Bluetooth:
1. ∆εν υπάρχει κάποια υπενθύμιση πέρα του
εύρους σύνδεσης του Bluetooth. Μόλις το 
βραχιόλι φτάσει το εύρος σύνδεσης του
Bluetooth, το APK θα επανασυνδεθεί 
αυτόματα κατά τη σύνδεση του Bluetooth.
2. Κλείστε τις εφαρμογές στο background ή 
πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του τηλε- 
φώνου ή πατήστε τον καθαρισμό του ενός 

κουμπιού που έχει το τηλέφωνο και 
εισάγεται ξανά το Da Fit. Εντός ενός 
επιτρεπτού εύρους σύνδεσης του Bluetooth,
τοBluetooth θα επανασυνδεθεί αυτόματα.

4. Άλλες λειτουργίες
Οι λειτουργίες που ακολουθούν μπορούν να
υλοποιηθούν μόνο κατά την επιτυχή σύνδε- 
ση με το apk και την επιτυχή σύνδεση μέσω
του Bluetooth.

4.1 Σημείωση

Συμπεριλαμβάνει όλες τις ειδοποιήσεις
κλήσεων, τις ειδοποιήσεις SMS, τις ειδο- 
ποιήσεις μηνυμάτων και τις ειδοποιήσεις
μηνυμάτων We Chat (Παράδειγμα: Ενεργο-
ποιήστε, μέσω των ρυθμίσεων, τις ειδο- 
ποιήσεις κλήσεων, κατά τη λήψη κάποιας
ειδοποίησης κλήσης, το βραχιόλι δονείται 
και η οθόνη ενεργοποιείται. Η διεπαφή θα
απεικονίσει το εικονίδιο κλήσης. Πατήστε 
το κουμπί αφής για να διακόψετε την 
υπενθύμιση).
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4.2 Λειτουργία μην ενοχλείται

Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία “μην 
ενοχλείται”, όλες οι ειδοποιήσεις εκτός του 
ξυπνητηριού που είναι ενεργοποιημένες 
ρυθμίζονται έτσι ώστε να έχουν μία αυτό- 
ματη ειδοποίηση δόνησης φωτεινής οθόνης 
στο βραχιόλι.

4.3 Καθιστική ειδοποίηση

Ορίστετηνπερίοδοεκκίνησηςκαιτερματισμο
ύκαθώςκαιτοχρονικόδιάστηματηςκαθιστική
ςειδοποίησης (λεπτά) και το κατώφλι 
(βήματα). Πατήστε για να ορίσετε την 
επαναληψιμότητα και να επιλέξετε την 
ημερομηνία της ειδοποίησης (εβδομάδα). 
Μόλις φτάσει η ώρα της καθιστικής 
ειδοποίησης, το βραχιόλι θα δονηθεί και θα 
απεικονίσει το εικονίδιο της ειδοποίησης.

4.4 Ξυπνητήρι

Η πλευρά του APK ορίζει μέσω της 
υπενθύμισης του ξυπνητηριού το χρόνο του 
ξυπνητηριού. Μόλις φτάσει η ώρα αφύπνι- 
σης, το βραχιόλι δονείται και η οθόνη 
απεικονίζει το εικονίδιο αφύπνισης.

4.5 Λειτουργία υπενθύμισης:

☆ Φωτεινή οθόνη: Κατά τον ορισμό του
χρόνου αφύπνισης ή τη λήψη μηνύματος 
προώθησης στην APK πλευρά του τηλεφώ- 
νου, το βραχιόλι απεικονίζει μόνο τη φωτει-
νή υπενθύμιση οθόνης.

☆∆όνηση: Κατά τον ορισμό του χρόνου 
αφύπνισης ή τη λήψη μηνύματος προώθη- 
σης στην APK πλευρά του τηλεφώνου, στο
βραχιόλι εμφανίζεται μόνο η υπενθύμισης
της δόνησης.

☆ Φωτεινή οθόνη + δόνηση: Κατά τον 
ορισμό του χρόνου αφύπνισης ή λήψης
μηνυμάτων προώθησης από την APK πλευρά
του τηλεφώνου, το δακτυλίδι του καρπού
παρουσιάζει μία φωτεινή ένδειξη οθόνης +
μία υπενθύμιση δόνησης.

4.6 Έξυπνες Χειρονομίες:

Επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο φοράτε τη 
συσκευή (αριστερό/δεξί χέρι) και φορέστε 
το βραχιόλι στο επιλεγμένο χέρι (αριστε-
ρό/δεξί χέρι).

☆Σηκώστε το χέρι για να ανάψει η οθόνη:
Ανεβάστε το χέρι για να αυξήσετε τη 
φωτεινότητα της οθόνης, σηκώστε το χέρι 
έτσι ώστε το βραχιόλι να είναι γερμένος 
προς τα μέσα προς πάνω μέρος του χεριού, 
και η οθόνη του βραχιολιού θα φέρει μία
ακόμα πιο φωτεινή ένδειξη.

☆ Ανύψωση της οθόνης: Σηκώστε τον 
καρπό και αυξήστε τη φωτεινότητα της
οθόνης. Η αλλαγή των 90 μοιρών κάνει το
βραχιόλι να στραφεί εσωτερικά προς το
πάνω μέρος του καρπού, ενώ το βραχιόλι 
φέρει μία φωτεινή ένδειξη οθόνης.
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4.7 Αποσύνδεση της συσκευής:
Ανοίξτε την εφαρμογή DaFit, στο μενού 
“Επιπλέον”, πατήστε στην επιλογή “Σύνδεση 
Συσκευής” και θα εμφανιστεί η επιλογή 
“Τρέχουσα Συσκευή” “Αποσύνδεση από την 
Τρέχουσα Συσκευή", επιλέξτε τη συγκεκρι- 
μένη επιλογή και θα εμφανιστεί το 
παράθυρο αποσύνδεσης του Bluetooth, πα- 
τήστε “OK” για να αποσυνδέσετε τη 
συσκευή. (Πάντα υπό την προϋπόθεση της 
επιτυχούς σύνδεσης Bluetooth). Πραγματο- 
ποιήστε συγχρονισμό με τη συσκευή Blue- 
tooth στις ρυθμίσεις του συστήματος.

Προφυλάξεις:
1. Android4.4 ή iOS 9.0 και οι παραπάνω
συσκευές που υποστηρίζουν το Bluetooth 
4.0;
2. Κατά τη χρήση για πρώτη φορά, συνδέστε 
τον φορτιστή για να ενεργοποιήσετε το 
βραχιόλι.
3. ΣύνδεσηBluetooth:
A Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του κινητού 
τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο και ότι το 
βραχιόλι είναι επίσηςενεργοποιημένο.

B. Κατά την αναζήτηση για Bluetooth, βε-
βαιωθείτε ότι το βραχιόλι δεν είναι συν-
δεδεμένο με άλλους λογαριασμούς

C. Κατά την αναζήτηση για Bluetooth, η
συσκευή και το βραχιόλι είναι σημαντικό να
βρίσκονται όσο πιο κοντά είναι δυνατό.        

4. Αν το δακτυλίδι του καρπού δεν λαμβάνει 
τα μηνύματα προώθησης, βεβαιωθείτε ότι η
εφαρμογή Daf it τρέχει στοbackground και 
ότι η λειτουργία ειδοποίησης μηνυμάτων 
είναι ενεργή (η βοηθητική λειτουργία θα
πρέπει να είναι επίσης ενεργή)

5. Αν τα δεδομένα άσκησης, ύπνου και 
καρδιακών παλμών δεν είναι συγχρονισμένα
στο APK, δοκιμάστε να αποσυνδέσετε το
Bluetoothκαι να πραγματοποιήσετε επανα- 
σύνδεση.

6. Πριν από τη σύνδεση του βραχιολιού με
κάποιο άλλο λογαριασμό, θα πρέπει να
αποσυνδέσετε το βραχιόλι από τον τρέ-
χοντα λογαριασμό.

7. Αν το βραχιόλι δεν φωτίζει, συνδέστε το 
με τον φορτιστή.

8. Πιέστε και κρατήστε την επιλογή για να 
εισάγετε πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα,
και πατήστε και κρατήστε το βραχιόλι ξανά
για να κλείσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία.
Το εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος
περιέχει λειτουργίες του προϊόντος, μεθό-
δους χρήσης και διαδικασίες λειτουργίας.
Συστήνουμε την προσεκτική ανάγνωση 
αυτού για την επίτευξη των βέλτιστων απο- 
τελεσμάτων και την πρόληψη μη αναγκαίων 
ζημιών. Μην προβείτε στην αυθαίρετη 
αλλαγή των εξαρτημάτων του προϊόντος ή 
στην αποσυναρμολόγηση του. Κάτι τέτοιο θα 
οδηγήσει στον τερματισμό της εγγύησης. Το
κουτί περιέχει 1 smart watch, 1 φορτιστή και 
1 εγχειρίδιο προϊόντος.



4.7 Αποσύνδεση της συσκευής:
Ανοίξτε την εφαρμογή DaFit, στο μενού
“Επιπλέον”, πατήστε στην επιλογή “Σύνδεση 
Συσκευής” και θα εμφανιστεί η επιλογή
“Τρέχουσα Συσκευή” “Αποσύνδεση από την 
Τρέχουσα Συσκευή", επιλέξτε τη συγκεκρι-
μένη επιλογή και θα εμφανιστεί το 
παράθυρο αποσύνδεσης του Bluetooth, πα- 
τήστε “OK” για να αποσυνδέσετε τη
συσκευή. (Πάντα υπό την προϋπόθεση της 
επιτυχούς σύνδεσης Bluetooth). Πραγματο- 
ποιήστε συγχρονισμό με τη συσκευή Blue- 
tooth στις ρυθμίσεις του συστήματος.

Προφυλάξεις:
1. Android4.4 ή iOS 9.0 και οι παραπάνω
συσκευές που υποστηρίζουν το Bluetooth 
4.0;
2. Κατά τη χρήση για πρώτη φορά, συνδέστε
τον φορτιστή για να ενεργοποιήσετε το 
βραχιόλι.
3. ΣύνδεσηBluetooth:
A Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του κινητού
τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο και ότι το 
βραχιόλι είναι επίσηςενεργοποιημένο.    

B. Κατά την αναζήτηση για Bluetooth, βε- 
βαιωθείτε ότι το βραχιόλι δεν είναι συν- 
δεδεμένο με άλλους λογαριασμούς 

C. Κατά την αναζήτηση για Bluetooth, η 
συσκευή και το βραχιόλι είναι σημαντικό να 
βρίσκονται όσο πιο κοντά είναι δυνατό.

4. Αν το δακτυλίδι του καρπού δεν λαμβάνει 
τα μηνύματα προώθησης, βεβαιωθείτε ότι η 
εφαρμογή Daf it τρέχει στοbackground και 
ότι η λειτουργία ειδοποίησης μηνυμάτων 
είναι ενεργή (η βοηθητική λειτουργία θα 
πρέπει να είναι επίσης ενεργή)

5. Αν τα δεδομένα άσκησης, ύπνου και 
καρδιακών παλμών δεν είναι συγχρονισμένα 
στο APK, δοκιμάστε να αποσυνδέσετε το 
Bluetoothκαι να πραγματοποιήσετε επανα- 
σύνδεση.

6. Πριν από τη σύνδεση του βραχιολιού με 
κάποιο άλλο λογαριασμό, θα πρέπει να 
αποσυνδέσετε το βραχιόλι από τον τρέ- 
χοντα λογαριασμό.

7. Αν το βραχιόλι δεν φωτίζει, συνδέστε το 
με τον φορτιστή.

8. Πιέστε και κρατήστε την επιλογή για να 
εισάγετε πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα,
και πατήστε και κρατήστε το βραχιόλι ξανά
για να κλείσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία.
Το εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος
περιέχει λειτουργίες του προϊόντος, μεθό-
δους χρήσης και διαδικασίες λειτουργίας.
Συστήνουμε την προσεκτική ανάγνωση 
αυτού για την επίτευξη των βέλτιστων απο- 
τελεσμάτων και την πρόληψη μη αναγκαίων 
ζημιών. Μην προβείτε στην αυθαίρετη 
αλλαγή των εξαρτημάτων του προϊόντος ή 
στην αποσυναρμολόγηση του. Κάτι τέτοιο θα 
οδηγήσει στον τερματισμό της εγγύησης. Το
κουτί περιέχει 1 smart watch, 1 φορτιστή και 
1 εγχειρίδιο προϊόντος.



4.7 Αποσύνδεση της συσκευής:
Ανοίξτε την εφαρμογή DaFit, στο μενού
“Επιπλέον”, πατήστε στην επιλογή “Σύνδεση 
Συσκευής” και θα εμφανιστεί η επιλογή
“Τρέχουσα Συσκευή” “Αποσύνδεση από την 
Τρέχουσα Συσκευή", επιλέξτε τη συγκεκρι-
μένη επιλογή και θα εμφανιστεί το 
παράθυρο αποσύνδεσης του Bluetooth, πα- 
τήστε “OK” για να αποσυνδέσετε τη
συσκευή. (Πάντα υπό την προϋπόθεση της 
επιτυχούς σύνδεσης Bluetooth). Πραγματο- 
ποιήστε συγχρονισμό με τη συσκευή Blue- 
tooth στις ρυθμίσεις του συστήματος.

Προφυλάξεις:
1. Android4.4 ή iOS 9.0 και οι παραπάνω
συσκευές που υποστηρίζουν το Bluetooth 
4.0;
2. Κατά τη χρήση για πρώτη φορά, συνδέστε
τον φορτιστή για να ενεργοποιήσετε το 
βραχιόλι.
3. ΣύνδεσηBluetooth:
A Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του κινητού
τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένο και ότι το 
βραχιόλι είναι επίσηςενεργοποιημένο.    

B. Κατά την αναζήτηση για Bluetooth, βε-
βαιωθείτε ότι το βραχιόλι δεν είναι συν-
δεδεμένο με άλλους λογαριασμούς

C. Κατά την αναζήτηση για Bluetooth, η
συσκευή και το βραχιόλι είναι σημαντικό να
βρίσκονται όσο πιο κοντά είναι δυνατό.        

4. Αν το δακτυλίδι του καρπού δεν λαμβάνει 
τα μηνύματα προώθησης, βεβαιωθείτε ότι η
εφαρμογή Daf it τρέχει στοbackground και 
ότι η λειτουργία ειδοποίησης μηνυμάτων 
είναι ενεργή (η βοηθητική λειτουργία θα
πρέπει να είναι επίσης ενεργή)

5. Αν τα δεδομένα άσκησης, ύπνου και 
καρδιακών παλμών δεν είναι συγχρονισμένα
στο APK, δοκιμάστε να αποσυνδέσετε το
Bluetoothκαι να πραγματοποιήσετε επανα- 
σύνδεση.

6. Πριν από τη σύνδεση του βραχιολιού με
κάποιο άλλο λογαριασμό, θα πρέπει να
αποσυνδέσετε το βραχιόλι από τον τρέ-
χοντα λογαριασμό.

7. Αν το βραχιόλι δεν φωτίζει, συνδέστε το 
με τον φορτιστή.

8. Πιέστε και κρατήστε την επιλογή για να 
εισάγετε πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα, 
και πατήστε και κρατήστε το βραχιόλι ξανά 
για να κλείσετε τη συγκεκριμένη λειτουργία.
Το εγχειρίδιο οδηγιών του προϊόντος 
περιέχει λειτουργίες του προϊόντος, μεθό- 
δους χρήσης και διαδικασίες λειτουργίας. 
Συστήνουμε την προσεκτική ανάγνωση 
αυτού για την επίτευξη των βέλτιστων απο- 
τελεσμάτων και την πρόληψη μη αναγκαίων 
ζημιών. Μην προβείτε στην αυθαίρετη 
αλλαγή των εξαρτημάτων του προϊόντος ή 
στην αποσυναρμολόγηση του. Κάτι τέτοιο θα 
οδηγήσει στον τερματισμό της εγγύησης. Το 
κουτί περιέχει 1 smart watch, 1 φορτιστή και 
1 εγχειρίδιο προϊόντος.


