
 

 

 

 

 

 

Οδηγίες Χρήσης 

OOZOO Smartwatches  

Q3 Series Manual (κωδικοί Q003**) 
 
 
 
 



Απαιτούμενα Χαρακτηριστικά  
Android 4.4 -   iOS 9.0 ή μεταγενέστερο 

 
 
 
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 
Οθόνη  

Μπαταρία  

Διάρκεια  

Αντοχή στο νερό 

1.3 " IPS  

180mAh 

Έως 7 ημέρες (ανάλογα με τη χρήση)  

IP67 (ανθεκτικό σε σκόνη και νερό, ΔΕΝ είναι κατάλληλο 

για κολύμπι/ντους)  

 
 

Ενεργοποίηση του smartwatch σας 
Πιέστε παρατεταμένα το κεντρικό μπουτόν  στο πλάι του smartwatch



Καντράν/οθόνες διεπαφής 

Το OOZOO smartwatch έχει 3 διαφορετικά, πρωτότυπα καντράν OOZOO, τα οποία αλλάζουν 

πιέζοντας παρατεταμένα το κέντρο της οθόνης.  Αφού το smartwatch συνδεθεί με το smartphone 

σας μέσω της εφαρμογής Glory fit, θα συγχρονίσει ώρα και ημερομηνία. 

 
 

      
     βηματoμετρητής           καρδιακοί παλμοί     αρτηριακή πίεση   οξυγόνο αίματος              sports  

 

   καιρός μηνύματα     χρονόμετρο               εύρεση τηλεφώνου  ρυθμίσεις 

 έλεγχος μουσικής 

 
 

Βηματομετρητής: Στην οθόνη διεπαφής “βηματομετρητής” μπορείτε να δείτε αριθμό βημάτων, 

διανυθείσα απόσταση και αριθμό θερμίδων που έχουν καταναλωθεί. Η απόσταση και οι θερμίδες 

υπολογίζονται με βάση τον αριθμό βημάτων και τις τιμές ύψους και βάρους που έχετε ρυθμίσει στην εφαρμογή. 

 
Kαρδιακοί παλμοί, αρτηριακή πίεση και οξυγόνο αίματος: Στις οθόνες διεπαφής “καρδιακοί 

παλμοί, αρτηριακή πίεση και οξυγόνο αίματος”, το smartwatch ξεκινά αυτόματα την αντίστοιχη 

μέτρηση. Μέτρηση καρδιακών παλμών και αρτηριακής πίεσης μπορείτε να πάρετε και από την 

εφαρμογή στο κινητό σας. Αν το smartwatch δεν έχει φορεθεί σωστά, η μέτρηση αποτυγχάνει. Η 

διεπαφή “καρδιακοί παλμοί, αρτηριακή πίεση και οξυγόνο αίματος” μειώνει τη διάρκεια ζωής της 

μπαταρίας 

• Κατά τη μέτρηση, η λυχνία LED στο πίσω μέρος του smartwatch αναβοσβήνει 

• Ο αισθητήρας πρέπει να είναι κοντά στο δέρμα έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η μέτρηση 
από το εξωτερικό φως 

• Ο αισθητήρας πρέπει να είναι καθαρός. Ιδρώτας ή λεκέδες μπορούν να επηρεάσουν τα 
αποτελέσματα 

Σημείωση: Το smartwatch ΔΕΝ είναι ιατρική συσκευή και οι μετρήσεις δεν προορίζονται για χρήση ως 

ιατρική ή διαγνωστική βάση.  

 
Sports: Σε αυτή την οθόνη, πιέστε μία φορά για να δείτε τα συγκεκριμένα σπορ (outdoor 

running, cycling, skipping rope, badminton, table tennis, tennis, mountaineering, walking, 

basketball, football, baseball, volleyball, cricket, rugby, hockey, dancing, spinning bike, yoga, 

sit-ups, indoor running, gymnastics, boating, jumping jack) στα οποία μπορείτε να πάρετε 

μετρήσεις (καρδιακοί παλμοί, θερμίδες, χλμ και αρ. βημάτων)  

 
Έλεγχος μουσικής: Όταν κινητό και smartwatch είναι συνδεδεμένα και στο κινητό παίζει 

μουσική, ανοίξτε τον έλεγχο μουσικής για να την ελέγξετε από το smartwatch. 



Ρυθμίσεις 

Πιέστε την οθόνη για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων 

 

 
Bright: Πιέστε την οθόνη για να αλλάξετε το επίπεδο φωτεινότητας (4 επίπεδα) 

 
Info: Πιέστε την οθόνη για να δείτε firmware version και διεύθυνση Bluetooth του smartwatch 

 
Reset: Πιέστε παρατεταμένα για 3” για να σβήσετε όλα τα δεδομένα από το smartwatch καθώς και να 

επαναφέρετε τα ημερήσια δεδομένα της εφαρμογής. 

 
Οff: Πιέστε παρατεταμένα για 3” για να απενεργοποιήσετε το smartwatch 

 
Φόρτιση: Πριν την αρχική χρήση, παρακαλούμε φορτίστε το smartwatch πλήρως. Όταν φορτίζει, το 

smartwatch ενεργοποιείται αυτόματα. Η φόρτιση γίνεται ως εξής: ευθυγραμμίστε τις 2 επαφές του φορτιστή με 

τις 2 κουκίδες στο πίσω μέρος του smartwatch. Το smartwatch θα “κουμπώσει” στο μαγνητικό φορτιστή. Για να 

φορτίσετε το smartwatch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φορτιστή του κινητού σας ή κάποια θύρα USB από 

PC ή  laptop. 

 
 
 
 
 
 



Εγκατάσταση της εφαρμογής: Σαρώστε το παρακάτω QR code ή ψάξτε στο app 

store/play store  την εφαρμογή "GloryFit" 

 

 

GloryFit 
 

Απαιτούμενα Χαρακτηριστικά κινητού: Android 4.4 /  iOS 9.0 ή μεταγενέστερο, υποστήριξη 
Bluetooth 5.0. 

 
Σύνδεση συσκευής: Την 1η φορά που χρησιμοποιείτε το smartwatch, πρέπει να συνδεθεί μέσω της 

εφαρμογής για να ρυθμιστεί. Μόλις η εφαρμογή συνδεθεί σωστά, το smartwatch θα συγχρονίσει την 

ώρα από το κινητό σας και θα πρέπει να ρυθμίσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες (ύψος, βάρος κλπ). 

Αν δεν υπάρχει σωστή σύνδεση, οι μετρήσεις βημάτων και ύπνου στην εφαρμογή θα είναι ανακριβείς 

 

Στην εφαρμογή Gloryfit, πιέστε στο εικονίδιο “device” και μετά πιέστε: 

↓ 

Add a new device -> select device (iOS) / Select device (Android) 

↓ 

Συνδέστε το OOZOO Q3 σας 



Σύνδεση Bluetooth: Μετά την επιτυχημένη ζευγοποίηση, η εφαρμογή αυτόματα αποθηκεύει τη διεύθυνση Bluetooth 

του smartwatch. Όταν η εφαρμογή είναι ανοικτή ή ενεργή στο background, ψάχνει το smartwatch και συνδέεται αυτόματα 

 
Συγχρονισμός δεδομένων: Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής, κάνετε swipe down για να 

συγχρονίσετε δεδομένα μεταξύ κινητού και smartwatch. Το smartwatch μπορεί να αποθηκεύσει 

δεδομένα εκτός σύνδεσης για έως και 7 ημέρες. Όσο περισσότερα δεδομένα υπάρχουν προς 

συγχρονισμό, τόσο μεγαλύτερος χρόνος θα χρειαστεί (μέχρι 2 λεπτά) Μόλις ολοκληρωθεί ο 

συγχρονισμός θα δείτε την ένδειξη “finish sync” 

 
Ειδοποιήσεις (Reminders): Η λειτουργία ειδοποιήσεων πρέπει  να ενεργοποιηθεί από την εφαρμογή Gloryfit 

στο μενού “Device” και πρέπει να διατηρείται η σύνδεση Bluetooth μεταξύ κινητού και smartwatch. 

 
Κατηγορίες ειδοποιήσεων: ειδοποίηση κλήσης (call reminder), ειδοποίηση μηνύματος (message reminder), 

ειδοποίηση καθιστικής κατάστασης (sedentary reminder), ειδοποίηση έξυπνου ξυπνητηριού (smart alarm reminder), 

κατάσταση «μην ενοχλείτε» (do not disturb mode), κλπ. 

 
ειδοποίηση κλήσης (call reminder): Όταν έχετε εισερχόμενη κλήση, το smartwatch δονείται και στην οθόνη 

εμφανίζεται η επαφή ή ο αριθμός τηλεφώνου που σας καλεί. Αν έχετε ενεργοποιήσει την απόρριψη κλήσης 

(reject call with a key) από το μενού της εφαρμογής, τότε πατώντας παρατεταμένα την οθόνη του smartwatch, 

η κλήση απορρίπτεται. 

 
ειδοποίηση μηνύματος (message reminder): Όταν έχετε εισερχόμενο μήνυμα, το smartwatch δονείται και στην 

οθόνη εμφανίζεται εικονίδιο ειδοποίησης. Πατήστε για να δείτε το μήνυμα 

 
Έξυπνο ξυπνητήρι: Μπορείτε να ρυθμίσετε 3 ξυπνητήρια. Μετά τη ρύθμιση, το ξυπνητήρι θα συγχρονιστεί με το 

smartwatch. Το έξυπνο ξυπνητήρι είναι σιωπηλό. Την ώρα που έχετε ρυθμίσει, το smartwatch θα σας κάνει την υπενθύμιση 

με δόνηση. 

 
ειδοποίηση καθιστικής κατάστασης (sedentary reminder): Το προεπιλεγμένο διάστημα είναι 1 ώρα. Αφού συνδεθεί το 

smartwatch με το κινητό και αν ο χρήστης δεν έχει κινηθεί για 1 ώρα, το smartwatch θα δονηθεί υπενθυμίζοντας στο χρήστη 

να κινηθεί. 

 
Ειδοποίηση φόρτισης: Το smartwatch δονείται μόλις το τοποθετήσετε στη βάση φόρτισης. Η ειδοποίηση χαμηλής 

μπαταρίας ή πλήρους φόρτισης είναι μόνο οπτική (το smartwatch ΔΕΝ δονείται) 

 
Λοιπές ειδοποιήσεις: Ανάλογα με τις άδειες που έχετε δώσει μέσα από την εφαρμογή, το smartwatch δονείται όταν 

υπάρχουν εισερχόμενες ειδοποιήσεις (πχ εισερχόμενο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - email)  . Πατήστε για να 

δείτε το μήνυμα 

 
Καταγραφή ύπνου Όταν κοιμάστε, το smartwatch αυτόματα περνάει σε κατάσταση καταγραφής 

ύπνου και καταγράφει το χρόνο που βρίσκεστε σε βαθύ ύπνο/ελαφρύ ύπνο/και υπολογίζει την 

ποιότητα του ύπνου σας. Τα δεδομένα καταγραφής ύπνου είναι προς το παρόν διαθέσιμα μόνο 

μέσω της εφαρμογής. Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον φοράτε το 

smartwatch ενώ κοιμάστε.  

 

Έλεγχος κάμερας: Μέσα από την εφαρμογή, πηγαίνοντας στο device->universal settings (more settings 

σε iOS) ->shake to take picture, τότε μπορείτε να βγάλετε φωτογραφία απλά κουνώντας το smartwatch  

 

Επαναφορά (Clear Data/Restore Device): Επαναφορά smartwatch. Διαγράφει όλα τα δεδομένα από την 

εφαρμογή και τη συσκευή 



Προσοχή: 

 
1. Παρακαλούμε αποφύγετε ισχυρά χτυπήματα και έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες  

2. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή μετατρέψετε το smartwatch  

3. Το smartwatch σας χρησιμοποιεί ρεύμα 5V 500MA για τη φόρτισή του. Απαγορεύεται 

αυστηρά να χρησιμοποιήσετε ρεύμα υψηλότερης τάσης για τη φόρτιση. 

4. Οι θερμοκρασίες λειτουργίας είναι 0 ° ~ 45 °. Μην το ρίχνετε στη φωτιά – μπορεί να προκληθεί 

έκρηξη. 

5. Όταν το smartwatch είναι υγρό, παρακαλούμε σκουπίστε με ένα μαλακό πανί πριν τη 

φόρτιση για να αποφευχθεί διάβρωση των επαφών φόρτισης και αποτυχία φόρτισης 

6. Το smartwatch δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με χημικά (καθαριστικά υγρά, βενζίνη, 

προπανόλη, αλκοόλ, εντομοαπωθητικά κλπ) 

7. Μην χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον υψηλής τάσης η υψηλής μαγνητικής ενέργειας 

8. Παρακαλούμε σκουπίζετε τυχόν σταγόνες ιδρώτα από τον καρπό του χεριού σας. Αν εκτεθεί 

σε σαπούνι, ιδρώτα, αλλεργιογόνα ή ρυπογόνους παράγοντες, το λουράκι/μπρασελέ μπορεί 

να προκαλέσει κνησμό. 

9. Αν χρησιμοποιείται συχνά, το smartwatch πρέπει να καθαρίζεται κάθε εβδομάδα. Σκουπίστε 

με ένα υγρό πανί και αφαιρέστε τυχόν έλαια ή σκόνη με απαλό σαπούνι 

10. Μη φοράτε το smartwatch σε ζεστό μπάνιο ή ντους. 

 
Συχνά προβλήματα 

Η 1η μέτρηση καρδιακών παλμών διαρκεί πολύ. 

Για να μετρηθούν οι καρδιακοί παλμοί την 1η φορά, η συσκευή πρέπει να κάνει τη μέτρηση για 

περισσότερο χρόνο. 

Αποτυχία σύνδεσης Bluetooth (η σύνδεση/επανασύνδεση αποτυγχάνει ή γίνεται πολύ αργά) 

Ελέγξτε ότι το smartphone σας έχει λειτουργικό iOS 9.0 ή μεταγενέστερο / Android 4.4 ή 
μεταγενέστερο και υποστηρίζει σύνδεση Bluetooth 5.0. 

Λόγω πιθανών παρεμβολών σήματος στις συνδέσεις Bluetooth, ο χρόνος της κάθε σύνδεσης 

μπορεί να είναι διαφορετικός. Αν η σύνδεση αποτυγχάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώστε ότι 

δεν υπάρχει παρεμβολή μαγνητικών πεδίων η πολλαπλών συσκευών Bluetooth 

 

1. Στο κινητό σας, κλείστε και ξανανοίξτε το Bluetooth  

2. Κλείστε την εφαρμογή ή κάνετε επανεκκίνηση του κινητού 

3. Do not connect other Bluetooth devices or functions at the same time. 

4. Ελέγξτε αν η εφαρμογή λειτουργεί στο παρασκήνιο. Αν δεν λειτουργεί, είναι πιθανό να μη 

γίνει η σύνδεση. 

Δεν “βρίσκετε” το smartwatch για σύνδεση; 

Παρακαλούμε ελέγξτε ότι το smartwatch είναι ενεργοποιημένο και δεν είναι ζευγοποιημένο με 

κάποιο άλλο smartphone. Κρατήστε το smartwatch κοντά στο κινητό σας. Αν και πάλι δε γίνεται 

σύνδεση, κλείστε το Bluetooth στο κινητό σας για τουλάχιστον 20", ανοίξτε το ξανά και 

ξαναπροσπαθήστε να συνδεθείτε από την εφαρμογή GloryFit 

 
Γιατί το ρολόι πρέπει να είναι κοντά στο δέρμα για γίνει μέτρηση καρδιακών παλμών; 

Το smartwatch χρησιμοποιεί έναν οπτικό αισθητήρα. Το οπτικό σήμα περνάει από το δέρμα και 

αντανακλάται πίσω στον αισθητήρα. Αν υπάρχει μεγάλο κενό μεταξύ δέρματος και αισθητήρα, 

φως από το περιβάλλον μπορεί να μπει στον αισθητήρα και να επηρεάσει την ακρίβεια της 

μέτρησης. 

 
 
 
 
 
 



Δεν παίρνω ειδοποιήσεις ενώ είναι ενεργοποιημένες. 

Συσκευές Android: Επιβεβαιώστε ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ κινητού & smartwatch. Αφού υπάρχει 

σύνδεση, δώστε στην εφαρμογή όλες τις απαραίτητες “άδειες” που επιτρέπουν στην εφαρμογή 

"GloryFit" να έχει πρόσβαση και να διαχειρίζεται εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα και επαφές και 

επιτρέψτε στην εφαρμογή να τρέχει στο παρασκήνιο. 

Συσκευές iOs: Αν δεν υπάρχουν ειδοποιήσεις μετά τη σύνδεση, προτείνεται να επανεκκινήσετε 

το κινητό σας τηλέφωνο και να επανασυνδεθείτε. Στη διάρκεια της επανασύνδεσης, περιμένετε 

το αναδυόμενο μήνυμα του κινητού για “αίτημα ζευγοποίησης Bluetooth” και πατήστε 

“ζευγοποίηση” 

 
Είναι αδιάβροχο το smartwatch μου; 

Το smartwatch έχει πιστοποίηση IP67, που σημαίνει ότι είναι ανθεκτικό σε σκόνη και μπορεί να 
αντέξει βύθιση σε νερό για μικρό χρονικό διάστημα (ΔΕΝ είναι κατάλληλο για κολύμπι ή ντους)  

 
Πρέπει να είναι πάντα ενεργή η σύνδεση Bluetooth; 

Μέχρι να γίνει ο συγχρονισμός, τα δεδομένα μένουν στο smartwatch (για έως και 7 ημέρες). 

Μόλις γίνει η σύνδεση/επανασύνδεση μεταξύ κινητού και smartwatch τα δεδομένα 

μεταφέρονται αυτόματα στο κινητό τηλέφωνο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Πρέπει να είναι κατανοητό ότι όλες οι μετρήσεις (καρδιακοί παλμοί, αρτηριακή πίεση, κορεσμός  
οξυγόνου στο αίμα) που γίνονται από τη συσκευή, είναι ενδεικτικές και για προσωπική χρήση (ΟΧΙ ΓΙΑ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ)  

 
 
 

Αποδεικτικό αγοράς ή απόδειξη λειτουργούν ως εγγύηση πελάτη 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 πίεση, κορεσμός οξυγόνου στο αίμα) που γίνονται από τη συσκευή, είναι ενδεικτικές και για 

προσωπική χρήση (ΟΧΙ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ) 

 

 


