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Πρώτη Χρήση

Φόρτιση

Απαιτείται bluetooth (4.0 ή ανώτερο) και σύνδεση με smartphone με λειτουργικό Android 5.1 (ή 
ανώτερο) ή IOS 8.0 (ή ανώτερο)

Συνδέστε τις μεταλλικές επαφές στο πίσω μέρος του smartwatch με τη βάση φόρτισης -> συνδέστε 
το καλώδιο USB της βάσης φόρτισης σε ένα φορτιστή USB ή σε θύρα USB του υπολογιστή/laptop 
σας. Στην οθόνη του smartwatch πρέπει να βλεπετε την ένδειξη “charging”

Downloading the app
Για να κατεβάσετε την εφαρμογή, σαρώστε τον κωδικό QR code παρακάτω με τη συσκευή σας ή 
αναζητήστε στο app store ή play store την εφαρμογή  “Da fit”, ή χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Power on
Πιέστε σταθερά το πλήκτρο αφής για 5” ή συνδέστε τη βάση φόρτισης ώστε να ξεκινήσει η 
διαδικασία φόρτισης



Σύνδεση του smartwatch με το smartphone
Κάντε click στο  “Add Device” για να γίνει η ζευγοποίηση με το smartphone σας. 
Επιλέξτε το smartwatch “OOZOOband” από τη λίστα συσκευών.
Σε συσκευές iOS, υπάρχει αίτημα ζευγοποίησης Bluetooth, σε συσκευές Android η 
ζευγοποίηση γίνεται απευθείας. 

Σε συσκευές Android, μπορείτε να αποσυνδέσετε το ρολόι από το κινητό κάνοντας click στην 
επιλογή Remove Device από το μενού bluetooth. Σε συγκεκριμένα μοντέλα κινητών, μετά 
την αποσύνδεση είναι απαραίτητο να πάτε Ρυθμίσεις-> Bluetooth- ζευγοποιημένη συσκευή-> 
ακύρωση ζεύγους.

Σε συσκευές IOS, μετά την αποσύνδεση πρέπει να πάτε Ρυθμίσεις-> Bluetooth-> κλικ “ i ” 
δίπλα στο OOZOOband->αγνόηση αυτής της συσκευής.

Αποσύνδεση του smartwatch

Μόλις συνδέσετε τη συσκευή, θα συγχρονίσει Ώρα, Ημερομηνία, 
Βήματα και Θερμιδομετρητή με το smartphone σας.



Λειτουργίες

Για να περιηγηθείτε στις λειτουργίες του ρολογιού, πατήστε το κεντρικό κουμπί και 
θα εναλλαχθούν οι επιλογές: Ώρα>Σύνοψη(βήματα-απόσταση-θερμίδες>Καρδιακοί 
Παλμοί>Αρτηριακή Πίεση>Οξυγόνο Αίματος>Λειτουργία Sports>Καταγραφή 
Ύπνου>Καιρός>Μηνύματα>Έλεγχος Μουσικής>Λήψη Φωτογραφίας>Ρυθμίσεις.

Καρδιακοί Παλμοί:
Ο μετρητής παλμών ξεκινά αυτόματα μετά από 2”. Το ρολόι δονείται στην 
αρχή και στο τέλος της μέτρησης και απεικονίζεται το αποτέλεσμα της 
μέτρησης. Για πιό ακριβή αποτελέσματα, το ρολόι θα πρέπει να είναι σε 
επαφή με το δέρμα. Αν το λουράκι/μπρασελέ είναι πολύ χαλαρό, είναι πιθανό 
να έχουμε ανακριβή μέτρηση
Note:  Το smartwatch ΔΕΝ είναι ιατρική συσκευή και οι μετρήσεις δεν προορίζονται για χρήση ως ιατρική ή 
διαγνωστική βάση. 

Αρτηριακή Πίεση
O μετρητής αρτηριακής πίεσης ξεκινά αυτόματα μετά από 2”.  Το ρολόι 
δονείται στην αρχή και στο τέλος της μέτρησης και απεικονίζεται το 
αποτέλεσμα. Η μέτρηση θα πρέπει να γίνεται όταν είμαστε σε κατάσταση 
ανάπαυσης. Ξεκουραστείτε για τουλάχιστον 5 λεπτά πριν τη μέτρηση 
ώστε να αποφύγετε ένταση, άγχος ή συναισθηματική φόρτιση. Για πιό 
αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα, μετρήστε την αρτηριακή σας πίεση 3 
φορές με διάλειμμα 2 λεπτών κάθε φορά.
Note: Το smartwatch ΔΕΝ είναι ιατρική συσκευή και οι μετρήσεις δεν προορίζονται για χρήση ως ιατρική ή 
διαγνωστική βάση. 

Οξυγόνο αίματος (SPO2):
Ο μετρητής οξυγόνου στο αίμα ξεκινά αυτόματα μετά από 2”. Το ρολόι 
δονείται στην αρχή και στο τέλος της μέτρησης και απεικονίζεται το 
αποτέλεσμα. 
 
Note: Το smartwatch ΔΕΝ είναι ιατρική συσκευή και οι μετρήσεις δεν προορίζονται για χρήση ως ιατρική ή 
διαγνωστική βάση. 



Λειτουργία Sports:
Στην οθόνη sports, μπορείτε να μπείτε στις επιμέρους λειτουργίες κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 
αφής για 2”. Οι επιμέρους λειτουργίες είναι τρέξιμο, περπάτημα, ποδηλασία, σχοινάκι, badminton, 
μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Διαλέγοντας μία λειτουργία και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο αφής για 2”, 
αρχίζει η καταγραφή των παραμέτρων του κάθε αθλήματος. Επίσης, με τον ίδιο τρόπο (πλήκτρο αφής 
για 2”) επιλέγετε “παύση”, “έξοδος” ή “επιστροφή” 

Καταγραφή ύπνου:
Φορώντας το smartwatch κατά τη διάρκεια του ύπνου, αυτό καταγράφει 
το αν βρισκόμαστε σε κατάσταση ύπνου, το αν ο ύπνος είναι βαθύς ή όχι , 
βοηθώντας το χρήστη να παρακολουθήσει την ποιότητα του ύπνου του.

Καιρός:
Εδώ απεικονίζονται οι τρέχουσες καιρικές συνθήκες. Κρατώντας πατημένο 
το πλήκτρο αφής για 2” βλέπουμε την πρόβλεψη για την αυριανή ημέρα. Ο 
καιρός είναι διαθέσιμος μόνο εαν υπάρχει ενεργή σύνδεση με smartphone

Μηνύματα:
Μπορείτε να δείτε τα μηνύματά σας κρατώντας πατημένο το πλήκτρο αφής 
για 2”. Πατώντας το πλήκτρο αφής βλεπετε το επόμενο μήνυμα. Μπορείτε να 
διαγράψετε το τρέχον μήνυμα κρατώντας πατημένο το πλήκτρο αφής για 2”.

Έλεγχος Μουσικής:
Όταν ακούμε μουσική από το κινητό, μπορούμε να ελέγξουμε την 
αναπαραγωγή της από το smartwatch. Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 
αφής για 2” μπαίνουμε στον έλεγχο μουσικής (Player). Μπορούμε να πάμε 
στο επόμενο ή προηγούμενο track, να πατήσουμε παύση ή να επιστρέψουμε 
στην προηγούμενη οθόνη

Λήψη φωτογραφίας:
Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο αφής για 2” στην οθόνη “shutter” ανοίγει η 
φωτογραφική μηχανή του κινητού. Μπορούμε να βγάλουμε φωτο κουνώντας 
το ρολόι ή κρατώντας πατημένο το πλήκτρο αφής για 2” 



Ρυθμίσεις

Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο αφής για 2” μπαίνουμε στις ρυθμίσεις (other). Εδώ 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χρονόμετρο (stopwatch), να κάνουμε επαναφορά 
εργ. ρυθμίσεων (reset), να απενεργοποιήσουμε το ρολόι (power off), να ρυθμίσουμε τη 
φωτεινότητα (brightness), και να δούμε το QR code της εφαρμογής (Da fit)

Χρονόμετρο:
Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο αφής για 2” το χρονόμετρο ξεκινά. Με απλό 
πάτημα του πλήκτρου αφής σταματά/ξεκινά. Με πάτημα 2” κάνει reset

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (Reset):
Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο αφής για τουλάχιστον 3” σβήνονται τα μηνύματα 
και γίνεται επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Απενεργοποίηση:
Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο αφής για 2” το ρολόι απενεργοποιείται

Ρύθμιση φωτεινότητας:
Κρατώντας πατημένο το πλήκτρο αφής για 2” μπαίνουμε στη 
ρύθμιση φωτεινότητας. Με απλό πάτημα ρυθμίζουμε το επιθυμητό 
επίπεδο φωτεινότητας και με πάτημα 2” κάνουμε εφαρμογή



Συχνές Ερωτήσεις
1. Δε βρίσκετε τη συσκευή κατά τη σύνδεση/ζευγοποίηση?

Δοκιμάστε τα παρακάτω:
Επιβεβαιώστε ότι το Bluetooth (4.0 και άνω) είναι ενεργοποιημένο και το λειτουργικό 
του smartphone σας είναι Android 5.1/IOS 8.0 (και άνω).
Επιβεβαιώστε ότι η απόσταση μεταξύ smartwatch & smartphone είναι λιγότερη από 
10μ
Επιβεβαιώστε ότι το smartwatch είναι φορτισμένο και δεν έχει την ένδειξη ‘low power’. 
Αν υπάρχει ακόμη πρόβλημα σύνδεσης αφού είναι πλήρως φορτισμένο, επικοινωνήστε 
μαζί μας.

2. Δε συνδέεται το smartwatch με την εφαρμογή?
Κάντε επανεκίννηση του bluetooth και ξαναδοκιμάστε. Κάντε επανεκκίνηση του smart-
phone σας και ξαναδοκιμάστε.

3. Η εφαρμογή δε δείχνει καθόλου δεδομένα?
Επιβεβαιώστε ότι το smartwatch είναι σωστά συνδεδεμένο με το smartphone. Κάντε 
swipe down στην οθόνη της εφαρμογής για να συγχρονίσει τα δεδομένα με το smart-
watch. Επιβεβαιώστε ότι το smartwatch ΚΑΙ το smartphone σας είναι φορτισμένα

4. Λάθος ένδειξη ώρας?
Επιβεβαιώστε ότι το smartwatch σας είναι πλήρως φορτισμένο και σωστά συνδεδεμένο 
με το smartphone σας. Η ώρα συγχρονίζεται αυτόματα με την ώρα του smartphone.



Συχνές ερωτήσεις
• Αποδεικτικό αγοράς ή απόδειξη λειτουργούν ως εγγύηση πελάτη
• Το ρολόι έχει πιστοποίηση IP67, που σημαίνει ότι έιναι ανθεκτικό σε σκόνη και νερό (ΔΕΝ είναι 
κατάλληλο για κολύμπι ή ντους)
• Πιθανή πτώση/πρόσκρουση μπορεί να προκαλέσει βλάβη/φθορές στη συσκευή.
• Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε/αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή ,
• Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υψηλές θερμοκρασίες/φωτιά
• Καθαρίστε με ένα απαλό πανί. Μη χρησιμοποιέιτε σαπούνι ή καθαριστικά 
• Αν πρόκειται να μείνει ανενεργό για πολύ καιρό, φορτίζετε τη συσκευή κάθε 3 μήνες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Οθόνη          1.3 ίντσες TFT
• Αντοχή στο νερό       IP67 (οχι κατάλληλο για κολύμπι/ντους)

• Κάσα          Μεταλλο με επίστρωση IPS
• Μπρασελέ         Ανοξείδωτο Ατσάλι ή λουράκι σιλικόνης
• Διάμετρος κάσας       Ø 43 mm.
• Χωρητικότητα μπαταρίας     170mAh
• Διάρκεια (σε κατάσταση αναμονής)  εως 7 ημέρες

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα περιεχόμενα του εγχειριδίου χωρίς ενημέρωση. Μερικές λειτουργίες ίσως να 
μην ισχύουν σε όλα τα κινητά τηλέφωνα. Πρέπει να είναι κατανοητό ότι όλες οι μετρήσεις (παλμοί, αρτηριακή πιέση, κορεσμός 
οξυγόνου στο αίμα) που γίνονται από τη συσκευή,είναι ενδεικτικές και για προσωπική χρήση (ΟΧΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ)


