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Ξεκινώντας

Καλώς ήλθατε στον κόσμο του SL20, το συγκεκριμένο 
είναι ένα ρολόι το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει να 
φτάσετε τους αθλητικούς σας στόχους.

Το πακέτο περιλαμβάνει:
• Το SL20 smart watch
• Το εγχειρίδιο χρήσης
• Το καλώδιο φόρτισης

Εγκατάσταση του SL20

Αρχικά κατεβάστε & εγκαταστήστε το app SMART-TIME και 
δημιουργήστε ένα λογαριασμό για να βεβαιωθείτε ότι το ρολόι 
σας μπορεί να συγχρονίσει τα δεδομένα τα οποία συλλέγει με 
την εφαρμογή. Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να θέσετε νέους 
στόχους, να αναλύσετε τους τωρινούς σας στόχους, να δείτε 
ιστορικές τάσεις, και να μοιραστείτε με τους φίλους σας. Οι 
προσωπικές σας πληροφορίες, όπως είναι το ύψος, το βάρος 
και το γένος, που δίνετε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού 
χρησιμοποιούνται για ανάλυση των δεδομένων του ρολογιού.

Εγκατάσταση του smart watch σας χρησιμοποιώντας μία 
κινητή συσκευή

Το SL20 αποτελεί ένα smart watch το οποίο είναι σε θέση να 
υποστηρίξει Bluetooth 3.0 και 4.0.
Το app του SL20 υποστηρίζει συστήματα IOS 8.0 και Android 4.4 
και πάνω, ενώ ακόμα υποστηρίζει όλα τα Bluetooth 3.0 και 4.0 και 
πάνω από 150 είδη κινητών συσκευών.



1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth του ρολογιού και του κινητού την 
ίδια στιγμή.

2. Αναζητήστε την εφαρμογή SMART-TIME στο αντίστοιχο store 
της κάθε συσκευής:

Στο Apple App Store (iPhone) για συσκευές iOS

Στο Google PlayTM Store για συσκευές Android

Διαφορετικά πραγματοποιήστε σάρωση του QR-CODE και 
κατεβάστε το SMART-TIME

App Store: SMART-TIME
     
 

Google Play: SMART-TIME

3. Εγκαταστήστε την εφαρμογή. Ανοίξτε την εφαρμογή και 
καταχωρήστε κάποιο λογαριασμό. Στη συνέχεια συνδεθείτε 
σύμφωνα με τις ενδείξεις.

4. Επιλέξτε το Bluetooth R2 με το ισχυρότερο σήμα από τη 
λίστα. Στη συνέχεια, το ρολόι θα εμφανίσει το εικονίδιο     , 
πατήστε        για να επιβεβαιώσετε τη σύζευξη. Στη συνέχεια θα 
δείτε το εικονίδιο του Bluetooth πάνω αριστερά του ρολογιού να 
γίνεται μπλε       .



5. Ανοίξτε το BT στο ρολόι σας. Πραγματοποιήστε αναζήτηση νέας 
συσκευής. Επιλέξτε το τηλέφωνο σας και συνδεθείτε με το ρολόι.

6. Μόλις λάβετε αίτημα σύνδεσης του Bluetooth στο κινητό, 
πατήστε ΣΥΖΕΥΞΗ.

(Θα πρέπει να χρησιμοποιείται τη συσκευή 
αυτή με Android 4.4 ή iOS 8.0 και άνω, η 
λειτουργία την οποία υποστηρίζουν μεταξύ 
του Android και του iOS είναι διαφορετική. 
Το ρολόι μπορεί να συζευχθεί με μόνο 
ένα κινητό τη φορά. Αν επιθυμείτε να 
πραγματοποιήσετε σύζευξη με κάποιο άλλο 
κινητό, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε 
ακύρωση της τρέχουσας σύζευξης.)



Αλλαγή για το λουράκι

Το SL20 smart watch περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά μέρη: το σώμα 
του ρολογιού και τα λουράκια, ενώ μπορείτε να αγοράσετε 
διαφορετικά λουράκια ξεχωριστά και να αλλάξετε ανά πάσα 
στιγμή.

Φόρτιση του ρολογιού σας

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης σε μία θύρα USB στον υπολογιστή 
σας ή σε κάποιο πιστοποιημένο CB-UL USB φορτιστή τοίχου. 
Αναποδογυρίστε το ρολόι σας, ευθυγραμμίστε το και τοποθετήστε 
τις ακίδες φόρτισης στις τέσσερις χρυσές ακίδες του μαγνήτη. Θα 
δείτε το εικονίδιο φόρτισης στην οθόνη του ρολογιού μετά από 
περίπου 10s. 

Η πλήρης φόρτιση μπορεί να διαρκέσει περίπου 2 ώρες. Θα δείτε 
ότι το εικονίδιο της μπαταρίας θα είναι γεμάτο μόλις ολοκληρωθεί 
η φόρτιση του ρολογιού. Πριν από τη φόρτιση, φροντίστε να 
καθαρίσετε τη θύρα φόρτισης για αποφυγή διάβρωσης των 
μεταλλικών επαφών ή οποιουδήποτε άλλου κινδύνου.

Λειτουργίες

Πραγματοποίηση κλήσεων

Μετά την επιτυχή σύζευξη του ρολογιού και του κινητού, η επαφή 
του κινητού μπορεί να συγχρονιστεί με το ρολόι. Ο χρηστής μπορεί 
να πραγματοποιήσει, λάβει ή να απορρίψει κλήσεις απευθείας από 
το ρολόι του.



Εναλλαγή συσκευών μεταξύ κλήσεων:

Αν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε κλήσεις με το ρολόι σας, τότε οι 
κλήσεις πραγματοποιούνται από προεπιλογή στο ρολόι σας.
Αν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε κλήσεις με το κινητό σας, τότε οι 
κλήσεις πραγματοποιούνται από προεπιλογή στο κινητό σας.
Για εναλλαγή μεταξύ συσκευών κατά τη διάρκεια κάποιας κλήσης, 
εκτελέστε τα παρακάτω βήματα:
Στην οθόνη κλήσης του κινητού σας, πατήστε το Bluetooth για 
χρήση του ρολογιού κατά την κλήση, ή επιλέξτε Μεγάφωνο ή 
Ακουστικά για χρήση του κινητού για την κλήση.

Μηνύματα – Ειδοποιήσεις
Μήνυμα: 
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ειδοποιήσεων SMS στην εφαρμογή 
και στη συνέχεια τα μηνύματα θα συγχρονιστούν με το ρολόι 
σας όποτε γίνεται λήψη αυτών στο κινητό σας. Μπορείτε να τα 
διαβάσετε ή να απαντήσετε με κάποιο γρήγορο μήνυμα.

(Συμβουλές: Στα συστήματα Android, θα προωθήσει αμέσως το 
SMS στα μηνύματα, ενώ για το iOS το SMS θα φτάσει απλώς στο 
μενού ειδοποιήσεων αντί για τα μηνύματα)

Ειδοποιήσεις:
Μπορείτε να πάτε στη Συσκευή εφαρμογής – Ρυθμίσεις 
ειδοποιήσεων – Ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων push για όλες 
τις εφαρμογές. Στη συνέχεια οι ειδοποιήσεις των συγκεκριμένων 
εφαρμογών μπορούν να συγχρονιστούν με το ρολόι σας.



Λειτουργία άσκησης:

Ολισθήστε με το δάχτυλο προς τα αριστερά στη διεπαφή του 
καντράν του ρολογιού σας, ή διαφορετικά εισέλθετε στη λειτουργία 
άσκησης πατώντας στη διεπαφή του καντράν – μενού – λειτουργία 
άσκησης, το SL20 υποστηρίζει τη λειτουργία πολλαπλών 
αθλημάτων, όπως είναι το τρέξιμο σε εσωτερικό χώρο, το τρέξιμο 
σε εξωτερικό χώρο, η ποδηλασία, το γρήγορο περπάτημα, η 
ορειβασία και άλλα είδη αθλημάτων.

Αρτηριακή πίεση:

Αφότου φορέσετε το ρολόι, πατήστε μενού – αρτηριακή πίεση, 
μπορείτε να μετρήσετε την αρτηριακή πίεση χειρωνακτικά. 
Αναπνευστική άσκηση:
Αφότου φορέσετε το ρολόι, πατήστε μενού – αναπνευστική 
άσκηση

Βηματόμετρο:

Τα δεδομένα άσκησης καταγράφονται από το ρολόι και 
περιλαμβάνουν βήματα, απόσταση και θερμίδες, ενώ μπορείτε 
να τα δείτε στο ρολόι ή στο APP. Ολισθαίνοντας με το δάχτυλο 
προς τα πάνω από τη διεπαφή του καντράν μπορείτε να εισέλθετε 
γρήγορα στη λειτουργία βημάτων.

Καρδιακοί παλμοί: 

Φορέστε σωστά το ρολόι σας. Μπορείτε να μετρήσετε τους 
καρδιακούς παλμούς με τους παρακάτω τρόπους:
Ανοίξτε τη λειτουργία καρδιακών παλμών στο ρολόι σας, μπορείτε 
να τη μετρήσετε χειρωνακτικά.
Ορίστε την περίοδο και διάστημα μέτρησης στο app.
Μέτρηση κάθε 15-30-60-120 λεπτά



Έλεγχος ύπνου:

Το ρολόι σας θα καταγράψει τα δεδομένα του ύπνου σας ενώ 
το φοράτε κατά τη διάρκεια αυτού. Μπορείτε να ελέγξετε τις 
λεπτομέρειες του ύπνου σας στο app μετά το συγχρονισμό των 
δεδομένων ύπνου με το app.

Απομακρυσμένη λήψη:

Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για απομακρυσμένο έλεγχο της κάμερας του κινητού για λήψη 
φωτογραφιών. Πατήστε στη συσκευή στο app και επιλέξτε smart 
photo – άνοιγμα κάμερας.

Αναπαραγωγή μουσικής:

Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι σε θέση να παίξει μουσική στο 
κινητό, να αλλάξει τραγούδια και να προσαρμόσει την ένταση 
στο ρολόι.

Καθιστική λειτουργία:

Η καθιστική ζωή για μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν είναι καλή 
για την υγεία σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο στο ρολόι 
σας ή στο app για να σας υπενθυμίζει να κινείστε.

Αφύπνιση:

Μπορείτε να ορίσετε κάποια αφύπνιση στο ρολόι ή στο app. 
Ορισμός κατά μέγιστο 8 αφυπνίσεων.
Εύρεση του κινητού και του ρολογιού σας:
Πατήστε: Εύρεση κινητού – κατά τη σύνδεση με το κινητό σας 
θα ακούσετε κάποιον ήχο από το κινητό σας· Πατήστε: Εύρεση 
συσκευής, θα ακουστεί κάποιος ήχος από



-Κίνηση: -Εργαλεία:
1. Αναποδογυρίστε για να κλείσετε την αφύπνιση   -Χρονομετρητής
2. Χειρονομία αφύπνισης -Χρονόμετρο
3. Κίνηση εναλλαγής κεντρικού μενού -Αριθμομηχανή

Αντικαταστάσιμη διεπαφή καντράν και θέμα:

Πατήστε παρατεταμένα στην αρχική οθόνη του καντράν, 
πραγματοποιήστε ολίσθηση προς τα αριστερά και δεξιά για 
απεικόνιση διαφορετικών στυλ του καντράν, πατήστε ΟΚ για 
αντικατάσταση.
Ανοίξτε μενού-θέμα, επιλέξτε το αγαπημένο σας θέμα, πατήστε Οκ

Προδιαγραφές

Επίπεδο στεγανότητας IP67  - Για αποφυγή 
εισόδου νερού, αποφύγετε 
τη χρήση του σε ντους και 
δραστηριότητες κολύμβησης. 
Μη δοκιμάσετε να το 
βουτήξετε σε νερό.

Μήκος από το λουράκι 
καρπού

260mm

Πλάτος από το λουράκι 
καρπού

22mm

Μπαταρία 300mAh Poly-Li

Λειτουργία Οθόνη αφής

Bluetooth Bluetooth 3.0 & 4.0



Εξαίρεση Φθορών

Απώλεια σήματος καρδιακού παλμού
Το SL20 smart watch δίνει σημασία στα δεδομένα καρδιακών 
παλμών κατά τη διάρκεια ασκήσεων και κατά την καθημερινή σας 
ζωή. Αρκετές φορές το ρολόι ενδεχομένως να μην έχει 
ικανοποιητικό σήμα καρδιακών παλμών. Αυτές τις χρονικές 
στιγμές το ελλιπή δεδομένα καρδιακών παλμών θα εμφανίζονται 
στη διακεκομμένη γραμμή.
Αν δε μπορείτε να λάβετε σήμα καρδιακών παλμών, θα πρέπει 
αρχικά να βεβαιωθείτε ότι φοράτε το ρολόι σας σωστά και να 
το προσαρμόσετε ώστε να μην βρίσκεται ούτε πολύ ψηλά ούτε 
πολύ χαμηλά, όπως και ούτε πολύ σφιχτά ή πολύ χαλαρά στον 
καρπό σας.
Μετά την προσαρμογή, ενεργοποιήστε τη μέτρηση καρδιακών 
παλμών πραγματικού χρόνου για να λάβετε τα δεδομένα.
Αν εξακολουθούν να μην εμφανίζονται δεδομένα καρδιακών 
παλμών, ελέγξτε αν η λειτουργία μέτρησης των καρδιακών παλμών 
είναι ενεργή στο SMART TIME App.
Άλλα προβλήματα
Αν το κινητό σας δεν μπορεί να συνδεθεί με το ρολόι σας, πατήστε 
Ρυθμίσεις-Bluetooth στο κινητό σας και ελέγξτε αν υπάρχει σήμα 
του R2.
Ελέγξτε αν το ρολόι σας είναι συνδεδεμένο με άλλα τηλέφωνα, 
αν ισχύει κάτι τέτοιο πραγματοποιήστε αποσύζευξη. Οι χρήστες 
συσκευών iOS θα πρέπει να πατήσουν Ρυθμίσεις – Bluetooth – 
αγνόηση της συγκεκριμένης συσκευής και στη συνέχεια σύζευξη.

Πρόταση Εξαίρεσης
1. Τα δεδομένα εξόδου αρτηριακής πίεσης και καρδιακών παλμών 
του SL20 δεν αποσκοπούν να αποτελέσουν ιατρική ή διαγνωστική 
βάση.
2.  Η αυτοδιάγνωση και η αυτοθεραπεία μπορούν να αποβούν 
επικίνδυνες. Μόνο πιστοποιημένοι και ικανοί ιατροί επιτρέπεται 
να διαγνώσουν και να αντιμετωπίσουν προβλήματα υψηλής πίεσης 
ή 



προβλήματα υψηλής πίεσης ή άλλες καρδιακές ασθένειες 
Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το γιατρό σας για 
περισσότερες επαγγελματικές διαγνωστικές επιλογές.
3. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες καρδιακών παλμών και 
αρτηριακής πίεσης που παρέχονται από το SL20 ενδέχεται να μην 
είναι πλήρως ακριβείς και να ξεπερνούν τα όρια ανοχής ανά 
προδιαγραφή, όπως ορίζεται από το έγγραφο εξαιτίας διαφόρων 
παραγόντων, όπως είναι η παρεμβολή στο σήμα από εξωτερικές 
πηγές, η λανθασμένη τοποθέτηση του ρολογιού, αλλαγές στις 
συνθήκες του καιρού ή στη σωματική κατάσταση του χρήστη.
4.  ΜΗΝ προσαρμόζεται το φαρμακευτικό ή θεραπευτικό σας 
πρόγραμμα με βάση τα αποτελέσματα από το SL20. Ακολουθήστε 
τις οδηγίες του γιατρού σας προτού λάβετε κάποια θεραπεία. 
ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ 
ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.

Πρόταση Εγγύησης

Η εταιρία μας έχει πάντοτε στόχο την αναπαραγωγή αξίας 
υπηρεσιών για τους πελάτες μας.
Προσφέρουμε εγγύηση 1 χρόνου για το SL20 smart watch. Αν 
υπάρξει κάποια φθορά στη συσκευή, δεδομένης της κανονικής 
χρήσης της, τότε θα προσφερθεί δωρεάν εγγύηση επισκευής στον 
πελάτη μετά την επιβεβαίωση από τον τεχνικό μας.
Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από την εγγύηση: 
A. Ατύχημα ή φθορά που προκλήθηκε από άνθρωπο.
Β. Έλεγχος, επισκευή ή αποσυναρμολόγηση χωρίς την πρότερη 
εξουσιοδότηση.
C. Επιμόλυνση εξαιτίας ανθρωπίνων παραγόντων.
D. Φθορά η οποία προκλήθηκε από σύνδεση με εξοπλισμό ο οποίος 
δεν είναι συμβατός.
E. Φυσική φθορά χρόνου.
F. Φθορά η οποία προκλήθηκε από την επιβολή δύναμης.


