
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ SMARTWATCH SMARTEO – W2600+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Φορέστε το σωστά. 

Φορέστε το στον καρπό και σφίξτε το επιλέγοντας την κατάλληλη για εσάς τρύπα στο λουρί. 

Δέστε το λουρί σφιχτά και με τρόπο που ο αισθητήρας του ρολογιού να ακουμπάει το 

δέρμα σας χωρίς να κουνιέται εύκολα. 

Φορτίστε το ρολόι  

Την πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε,  βεβαιωθείτε πως η μπαταρία λειτουργεί 

σωστά. Αν όχι, συνδέστε τη συσκευή με τον φορτιστή. 

Εγκαταστήστε την εφαρμογή του ρολογιού στο κινητό σας | m Active 

 

Σαρώστε τον κωδικό QR ή επισκεφτείτε  το App Store/PlayStore , κατεβάστε την εφαρμογή 

και μετά εγκαθιστάτε την εφαρμογή. 

Απαραίτητες προδιαγραφές: Android 5.0 και νεότερες εκδόσεις ή i-OS 9.0 και νεότερες 

εκδόσεις και να υποστηρίζει Bluetooth 4.0. 

Σύνδεση συσκευής 

Κατά την πρώτη χρήση, θα χρειαστεί να συνδεθεί με την εφαρμογή για την αρχική ρύθμιση. 

Μετά την επιτυχία της σύνδεσης, το ρολόι αυτομάτως θα ρυθμίσει την ώρα. 

Ανοίξτε το Bluetooth στο κινητό σας => Μπείτε στην ενότητα “SET” => Πατήστε το κουμπί 

για την σύζευξη – “BIND”. Αυτομάτως, το κινητό σας θα αναζητήσει κοντινές συσκευές με 

Bluetooth, θα εντοπίσει και θα συνδεθεί με το ρολόι. 

Μετά την επιτυχημένη σύζευξη, η εφαρμογή θα ανοίξει σελίδα οδηγιών. Σύμφωνα με τις 

οδηγίες, πρέπει να μεταβείτε στις λειτουργίες Bluetooth, να βρείτε τη συσκευή WellAudio 

και να συνδεθείτε με την συσκευή. Αφού η σύνδεση επιτύχει, μπορείτε να λαμβάνεται και 

να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις, όπως και να ακούσετε μουσική. 

Αν το Bluetooth του κινητού δεν εντοπίζει συσκευή WellAudio, τότε πηγαίνετε στην 

λειτουργία Dual Mode, που βρίσκεται στο μενού του ρολογιού, και την ενεργοποιείτε. 

Χωρίς τη σύνδεση με τη συσκευή δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις. 

Η εφαρμογή αυτομάτως θα αποθηκεύσει τα στοιχεία Bluetooth του ρολογιού, ενώ η 

εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία, ώστε το κινητό να αναζητεί και να συνδέεται 

αυτόματα με το ρολόι. 

Τα κινητά Android χρησιμοποιούν όλες τις άδειες ειδοποιήσεων ώστε να καταγράφουν τα 

δεδομένα των επαφών του κινητού και να βρίσκεται η εφαρμογή σε λειτουργία 

παρασκηνίου στις ρυθμίσεις. 

Περιγραφή λειτουργίας ρολογιού 

Πλήκτρο: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στα πλάγια του ρολογιού για 2 δευτερόλεπτα 

για να ανοίξει η συσκευή. Με μονό πάτημα του κουμπιού στα πλάγια του κινητού, 

επιστρέφεται στην αρχική οθόνη – ώρα, εάν το πιέσετε ακόμη μια φορά κλείνει η οθόνη. 

Σέρνοντας με το δάχτυλό σας την αρχική οθόνη – ώρα  προς τα κάτω, μεταφέρεστε στο 

κέντρο ελέγχου του κινητού. 



 

 

Η λειτουργία Reset του ρολογιού καθαρίζει όλα τα δεδομένα απ’ το ρολόι (π.χ. τα 

μετρημένα βήματα) 

Για να μετρήσετε τους παλμούς σας επιλέγετε το αντίστοιχο εικονίδιο (κόκκινου χρώματος 

με σήμα την καρδιά) και περιμένετε 60 δευτερόλεπτα. 

Ώρα  

Μετά τον συγχρονισμό  με το κινητό, το ρολόι θα ρυθμίσει αυτόματα την ώρα. Σύρτε την 

οθόνη αναμονής – ώρα για να επιλέξετε το κατάλληλο προεπιλεγμένο φόντο. 

Βήματα/Αριθμός βημάτων 

Φορέστε το ρολόι και καταγράψτε τον ημερήσιο αριθμό βημάτων σας, ώστε να μπορείτε να 

βλέπεται σε πραγματικό χρόνο τα βήματά σας. 

Απόσταση 

Η απόσταση που διανύσατε υπολογίζεται μέσω του αριθμού βημάτων σας. 

Θερμίδες 

Οι θερμίδες που κάηκαν υπολογίζονται από τον αριθμό βημάτων σας. 

Παλμοί καρδιάς, πίεση αίματος και επίπεδα οξυγόνου στο αίμα 3 σε 1 

Αφού επιλέξετε το εικονίδιο για τις εν λόγω μετρήσεις (κόκκινου χρώματος με σήμα την 

καρδιά), μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα σας εμφανίσει τους παλμούς σας, όπως επίσης 

την πίεση αίματος και τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα. Οπωσδήποτε, είναι απαραίτητο να 

έχετε το ρολόι δεμένο στον καρπό σας. 

Πληκτρολόγιο Κλήσεων 

Από το πληκτρολόγιο μπορείτε να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνδεση με το κινητό μέσω Bluetooth) 

Επαφές 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 8 επαφές του τηλεφώνου σας που χρησιμοποιείτε 

πιο συχνά, μέσω της εφαρμογής. Αφού το ρολόι έχει συνδεθεί επιτυχώς μέσω Bluetooth με 

την εφαρμογή, οι αποθηκευμένες επαφές θα φαίνονται στις επαφές του ρολογιού. Πατάτε 

με το δάκτυλό σας την επαφή για να πραγματοποιήσετε την κλήση. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνδεση με το κινητό μέσω Bluetooth) 

Έλεγχος μουσικής 

Ακούγοντας μουσική στο ρολόι μπορείτε να αλλάξετε από ένα τραγούδι στο προηγούμενο ή 

το επόμενο, ενώ μπορείτε να πατήσετε παύση και play. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η σύνδεση με το κινητό μέσω Bluetooth) 

Διακόπτης Dual Mode 

Ο διακόπτης (ψηφιακής μορφής) πρέπει να είναι ανοιχτός στο κινητό έτσι ώστε να 

αναζητήσει τη συσκευή WellAudio. Εάν το κινητό δεν είναι συνδεδεμένο στη συσκευή 

WellAudio εντός 5 λεπτών αφού το ρολόι έχει ανοίξει, ο διακόπτης θα κλείσει αυτόματα και 

θα πρέπει να τον ανοίξετε χειροκίνητα μέσω της εφαρμογής για να συνδεθείτε ξανά. 



 

 

Λειτουργία ποδηλάτου 

Καταγράφει το χρόνο και τις θερμίδες που κάηκαν ενώ κάνετε ποδήλατο 

Λειτουργία τένις 

Καταγράφει το χρόνο και τις θερμίδες που κάηκαν ενώ παίζετε τένις 

Λειτουργία ύπνου 

Όταν θα πέφτετε για ύπνο, το ρολόι αυτομάτως θα μπαίνει σε λειτουργία επιτήρησης 

ύπνου και θα καταγράφει τον βαθύ και ελαφρύ ύπνο, τυχόν ξυπνήματα στον ύπνο σας και 

υπολογίζει την ποιότητα του ύπνου. Το ρολόι δείχνει μόνο το σύνολο του βαθιού και 

ελαφριού ύπνου, όπως και του χρόνου που κοιμηθήκατε. Η εφαρμογή μπορεί να δει και τα 

δεδομένα ύπνου.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δεδομένα του ύπνου σας θα είναι διαθέσιμα  όταν θα φορέσετε το ρολόι, 

ενώ ο ύπνος ανιχνεύεται από τη συσκευή μετά τις 10 μετά μεσημβρίας. Τα δεδομένα ύπνου 

θα είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή μετά από 45 λεπτά ύπνου. 

Λειτουργία χρονομέτρου 

Επιλέξτε τη λειτουργία χρονομέτρου (πράσινου χρώματος με σήμα το χρονόμετρο), 

πατήστε το κουμπί για να ξεκινήσει η χρονομέτρηση και ξαναπατήστε το για να σταματήσει. 

Πατώντας το reset (επαναφορά) το χρονόμετρο μηδενίζεται. 

Λειτουργίες εφαρμογής και ρυθμίσεις 

Προσωπικά στοιχεία  

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν εισέλθετε στην εφαρμογή. 

Ρυθμίσεις => Προσωπικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, ύψος, βάρος κτλ.)=> Επίσης μπορείτε να 

θέσετε τους προσωπικού σας στόχους όσων αφορά στο περπάτημα, έτσι ώστε να βλέπεται 

την καθημερινή σας πρόοδο. 

Ειδοποιήσεις SMS 

Όταν είναι συνδεδεμένα κινητό και ρολόι, αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία 

ειδοποιήσεων μηνυμάτων SMS, το ρολόι θα δονείτε όταν λαμβάνεται μηνύματα. 

Άλλες υπενθυμίσεις 

Όταν είναι συνδεδεμένα κινητό και ρολόι, όταν υπάρχουν μηνύματα (εκτός από SMS) το 

ρολόι δονείτε, ενώ εμφανίζει και το μήνυμα στην οθόνη. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε τα 

μηνύματα στην ανάλογη επιλογή στο μενού (messages). Πρέπει να δώσετε άδεια (θα σας 

ζητηθεί) στην εφαρμογή για να λαμβάνεται ειδοποιήσεις. Το ρολόι είναι ικανό να προβάλει 

40 χαρακτήρες, σε δύο σελίδες των 20 χαρακτήρων. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ειδοποιήσεις για τις 

εισερχόμενες κλήσεις είναι αυτομάτως ενεργοποιημένες, όταν όμως το ρολόι είναι 

συνδεδεμένο μέσω Bluetooth με την εφαρμογή του κινητού.) 

Άλλες λειτουργίες 

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία δόνησης, εάν το ρολόι δεν χρησιμοποιείται τότε εμφανίζει 

μόνο στην οθόνη τα τις ειδοποιήσεις χωρίς να δονείται 

Για χρήστες Android 



 

 

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ειδοποιήσεων πρέπει να επιτρέπετε στην εφαρμογή 

(Daku Sports) να λειτουργεί στο παρασκήνιο, όπως επίσης να παραχωρήσετε όλες τις 

ζητούμενες άδειες προσβάσεις σε άλλες λειτουργίες του κινητού. 

Ορισμός ξυπνητηριού  

Μπορείτε να ορίσετε μέχρι και 8 ειδοποιήσεις – ξυπνητήρια μέσω του κινητού σας και της 

εφαρμογής. Αφού τις ορίσετε θα συγχρονιστούν με το ρολόι. Αν επιτευχθεί ο συγχρονισμός, 

ακόμη κι αν το ρολόι δεν είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή του κινητού, οι ειδοποιήσεις 

θα ισχύουν ακόμη.  

Ψάχνετε το ρολόι; 

Εάν το ρολόι είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή του κινητού, τότε πατήστε στην 

εφαρμογή την επιλογή “Look for the bracelet” (Ψάξε για το ρολόι) και το ρολόι θα δονηθεί. 

Φωτογραφία από μακριά  

Όταν είναι συνδεδεμένο το ρολόι με την εφαρμογή του κινητού και αφού έχετε επιτρέψη 

την πρόσβασή της στα αρχεία φωτογραφείων σας, τότε μπορείτε να επιλέξετε τη 

λειτουργία φωτογραφίας, είτε στην εφαρμογή είτε στο ρολόι, και θα τραβηχτεί 

φωτογραφία τρία δευτερόλεπτα αργότερα απ’ την κάμερα του κινητού σας μετά από 

αντίστροφη μέτρηση τριών (3) δευτερολέπτων. Η φωτογραφία θα αποθηκευτεί στο κινητό 

σας. 

Σηκώστε το χέρι σας για να ανοίξει 

Ενεργοποιώντας τη σχετική λειτουργία, μπορείτε να ανοίγεται το ρολόι σηκώνοντας το χέρι 

σας στον αέρα, ενώ γυρνάτε την οθόνη προς το μέρος σας.  

Λειτουργία μην ενοχλείτε 

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία για να μην λαμβάνεται καμία ειδοποίηση στο ρολόι. 

Μπορείτε να ορίσετε και το χρονικό περιθώριο στο οποίο επιθυμείτε να μην ενοχλήστε από 

ειδοποιήσεις.  

Reset/Επαναφορά συσκευής 

Αυτή η λειτουργία διαγράφει όλα τα δεδομένα (π.χ. μετρήσεις βημάτων) από το ρολόι. 

Remove device/ Αφαιρέστε συσκευή 

Με αυτήν τη λειτουργία διαγράφεται τα δεδομένα που έχουν να κάνουν με τη σύνδεση με 

συσκευή κινητού, αφαιρώντας και την ικανότητα επανασύνδεσης αυτής, εκτός αν συνδεθεί 

ξανά από την αρχή η ίδια συσκευή. 

Προληπτικά 

1. Μην το φοράτε κάνοντας μπάνιο ή όταν κολυμπάτε 

2. Παρακαλούμε συνδέστε το ρολόι με την εφαρμογή του κινητού όταν συγχρονίζετε 

δεδομένα. 

3. Χρησιμοποιήστε τον φορτιστή του ρολογιού που βρίσκεται στη συσκευασία 

4. Μην εκθέτετε το ρολόι στην υγρασία για πολύ ώρα, ιδιαίτερα όταν η θερμοκρασία 

είναι υψηλή ή πολύ χαμηλή.  



 

 

5. Σε περίπτωση προβλήματος με το άνοιγμα του ρολογιού, επιλέξτε τα στοιχεία 

μνήμης του ρολογιού από την εφαρμογή, διαγράψτε τα αν χρειάζεται και 

δοκιμάστε ξανά ή κλείστε την εφαρμογή και δοκιμάστε ξανά. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

• Δεν ενδείκνυται η χρήση με φορτιστή ταχείας φόρτισης fast charge  

• Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης να αφαιρείται το καλώδιο από την πρίζα 

 

 

 

  

 

 

 

 


