
 

 

 

 
*Εγχειρίδιο στα 
Αγγλικά 

 

 

 

Πως φοράμε το ρολόι και πως το συντηρούμε 
1. Συναρμολογήστε το λουράκι του ρολογιού: ευθυγραμμίστε το κύριο σώμα με την τετράγωνη οπή 
λουριού και, στη συνέχεια, εισάγετε με δύναμη έως ότου το λουρί κουμπώσει απολύτως με το κύριο σώμα 
σωστά. 
2. Αποσυναρμολογήστε το λουράκι του ρολογιού: κρατήστε το κύριο σώμα του ρολογιού και το λουρί 
αντίστοιχα σε κάθε χέρι, στη συνέχεια τραβήξτε το από το ένα άκρο με πλάγια δύναμη. 

3. Σας υπενθυμίζουμε τις παρακάτω συμβουλές στη συντήρηση του ρολογιού: 

• Καθαρίστε το ρολόι τακτικά, ειδικά την εσωτερική πλευρά του, κρατήστε το στεγνό. 

• Ρυθμίστε σωστά το πόσο σφιχτά θα είναι το ρολόι προκειμένου να εξασφαλίσετε το σωστό αερισμό. 

• Το υπερβολικό προϊόν περιποίησης της επιδερμίδας είναι ανεπιθύμητο στον καρπό όταν φοράμε το ρολόι. 

• Σταματήστε να φοράτε σε περίπτωση δερματικής αλλεργίας ή δυσφορίας. 

4. Μπορείτε να το φοράτε στο λουτρό ή κατά την άσκηση του σώματος, είναι αδιάβροχο (έως 1,0m 

αδιάβροχο βάθος), όμως δεν ενδεϊκνυται η χρήση του στο λουτρό σε θερμοκρασία νερού μεγαλύτερη από 

42C. 

Φόρτιση Ρολογιού
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το ρολόι ΔΕΝ φορτίζει, αλλάξτε την πλευρά των πόλων που έχετε συνδέσει. 

Εγχειρίδιο Χρήσης Smarteo T11s 

Περιεχόμενα συσκευασίας 
 

*Κύριο σώμα* 
*Λουράκι ρολογιού* 

1. Αφαιρέστε το λουράκι 
2. Συνδέστε το άκρο USB στο φορτιστή 

Τρόποι Φόρτισης 



 

Λήψη και σύνδεση του ΑΡΡ Bracelet 

1. Ενεργοποίηση 
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αφής για 3 δευτερόλεπτα ή συνδέστε φορτιστή για φόρτιση 

2. Κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής (app) wearfit 2.0 
Εγκαταστήστε το wearfit 2.0 σαρώνοντας τον κωδικό QR με το κινητό σας τηλέφωνο (βρίσκεται 
στο εξωτερικό μέρος του κουτιού) 

3. Σύνδεση 
Εκκινήστε την εφαρμογή wearfit 2.0 και κάντε κλικ στο εικονίδιο "Είσοδος" στην επάνω δεξιά 

γωνία. 

■ 

 
1. Κάντε κλικ στο "Ρύθμιση" στο wearfit 2.0. 
2. Κάντε κλικ στην επιλογή "Συσκευή σύνδεσης". 

 
 
 
 
 

 

5. Σύζευξη ρολογιού με το 
κινητό 



Σύντομη εισαγωγή στις λειτουργίες ΑΡΡ 

 

 

1. Μετά την έναρξη της λειτουργίας wearfit 2.0, είναι διαθέσιμο το 
"Status" για τον έλεγχο των τρεχουσών τιμών όλων των κινήσεων. 
2. Παρακολούθηση ύπνου: Ελέγξτε τα λεπτομερή δεδομένα του 
προηγούμενου ύπνου σας. 
3. Αθλητική παρακολούθηση: Ελέγξτε τα λεπτομερή στατιστικά 
στοιχεία και τα στατιστικά στοιχεία των προηγούμενων αθλημάτων 
σας. 
4. Βηματομετρητής: Ελέγξτε μηνιαία ή εβδομαδιαία τα στατιστικά 
στοιχεία των αριθμών βημάτων σε προηγούμενες κινήσεις και 
αρχεία ύπνου 
5. Ρυθμίσεις λειτουργιών: Για περισσότερες ρυθμίσεις 
λειτουργίας, πατήστε παρατεταμένα επάνω στην ασημί κάτω  
πλευρά του ρολογιού πηγαίνετε στην επιλογή  "6" (FUNCTION 6) 
και στη συνέχεια, επιλέξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης για να το 
ανοίξετε για λεπτομερή περιγραφή. 
*Χρονόμετρο 
*Music Player 
*Φωτεινότητα οθόνης 
*Απενεργοποίηση ρολογιού 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ 
ΚΑΙ ΕΝΑΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΑΦΗΣ ! 
5.1 Μηνύματα 
Συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης εισερχόμενης κλήσης, 
σύντομου μηνύματος, QQ, Wechat, Facebook, Twitter, Τι είναι η 
ΑΡΡ κ.λπ. (π.χ. ενεργοποίηση της ειδοποίησης εισερχόμενης κλήσης 
στο "Ρύθμιση", όταν το τηλέφωνο λάβει μια κλήση, το ρολόι 
δονείται και η οθόνη αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας το όνομα της 
επαφής για την εισερχόμενη κλήση). 
5.2 Λειτουργία «Μην Ενοχλείτε» 
Αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε», οι 
λειτουργίες του φωτισμού οθόνης με το χέρι, την υπενθύμιση της 
δόνησης της συσκευής και την υπενθύμιση του μηνύματος είναι 
κλειστές, αλλά ο κραδασμός του ξυπνητηριού δεν επηρεάζεται. 
5.3 Καθημερινή υπενθύμιση  
Ρυθμίστε το διάστημα (λεπτό) καθιστικής περιόδου και κάντε κλικ στο ΟΚ για να ξεκινήσετε τη λειτουργία. 
Όταν ο καθιστικός χρόνος είναι έξω, το ρολόι δονείται και η οθόνη ανάβει και το εικονίδιο Reminder θα είναι 
ενεργό. 
5.4 Υπενθύμιση ξυπνητηριού 
Στο ΑΡΡ, κάντε κλικ στην επιλογή "Ρύθμιση - Ξυπνητήρι της συσκευής" στην υπενθύμιση της ρύθμισης του 
ξυπνητηριού. Όταν ο χρόνος είναι φτάσει, το ρολόι ενημερώνει αριστερά-δεξιά ταλάντωση αι δόνηση του 
εικονιδίου ξυπνητήρι. 
5.5 Λήψη Bluetooth 
Στο ΑΡΡ, κάντε κλικ στην επιλογή "Ρύθμιση - Λήψη" για να μπείτε στη λειτουργία λήψης και το ρολόι 
εμφανίζει το εικονίδιο. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για λήψη. 
5.6 Απορρίψτε την εισερχόμενη κλήση 
Η ειδοποίηση για την εισερχόμενη κλήση μπορεί να εμφανιστεί ταυτόχρονα στο ρολόι όταν εισέρχεται η κλήση 
στο κινητό. Εάν δεν θέλετε να λάβετε την κλήση, μπορείτε να την κλείσετε κρατώντας πατημένο το κουμπί 
επαφής. 
5.7 Αποσύνδεση της συσκευής 
Για το Android, κάντε κλικ στο "Συσκευή δέσμευσης", κάντε απλώς κλικ στο επιλεγμένο μοντέλο συσκευής σε 
αυτόν που δεν έχει συνδεθεί με το κινητό σας. Για το ios, ανοίξτε το Bluetooth μετά την αποσύνδεση του IOS. 
Κάνετε κλικ στα δεξιά για να επιλέξετε "Ignore This Device". 
 
Κλείδωμα της εφαρμογής Backstage 
Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε το κλείδωμα του παρασκήνιου, εκτός από το χρόνο που καθαρίζεται χειροκίνητα 
για το σύστημα  IOS. Για το σύστημα Android το backstage της εφαρμογής θα πρέπει να ρυθμιστεί ως 
«κλειδωμένο».



 

 
 

1. Πίεση αίματος 
Η πίεση του αίματος μετράται σε ήσυχο περιβάλλον και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Καθίστε 
τουλάχιστον 5 λεπτά πριν τη μέτρηση. Αποφύγετε τα νευρικά, ανήσυχα και έντονα συναισθήματα. 
Μετράται τρεις φορές επανειλημμένα σε διάστημα 2 λεπτών. Καταγράψτε τη μέση τιμή μετρήσεων που 
μετρήθηκαν τρεις φορές. 

4. Sport- Αθλήματα 
Πατήστε παραπτεταμένα για 3 δευτερόλεπτα στην εφαρμογή Sport ώστε να επιλέξετε το είδος σπορ το 
οποίο θα ακολουθήσετε (περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία κλπ). Για να επιλέξετε πατάτε ξανά, 
παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει το ρολόι την καταγραφή. 

Σημείωση: Τα στοιχεία της πίεσης του αίματος και του οξυγόνου του αίματος 
είναι μόνο για αναφορά και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βάση σε 
ιατρικά ζητήματα. 

Συχνές ερωτήσεις (FAQ) 

1. Ερώτηση: Το ρολόι παράγει ακτινοβολία / Σας βλάπτει όταν το φοράτε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα; 
Απάντηση: Καθώς εφαρμόζοντας την τεχνολογία Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης, το προϊόν αυτό 
έχει λιγότερη ακτινοβολία από το ακουστικό Bluetooth και η ένταση του σήματος εκκίνησης δεν 
υπερβαίνει το 1/4" του κινητού τηλεφώνου. Κανείς δεν βρήκε κάποια επίπτωση του σήματος 
Bluetooth στο ανθρώπινο σώμα εδώ και δέκα χρόνια έρευνας και γενικής έρευνας. Έτσι είστε σίγουροι 
για τη χρήση αυτού του προϊόντος. 
 

2. Ερώτηση: Τι μπορώ να κάνω αν το ρολόι δεν συνδεθεί όπως πρέπει; 
Απάντηση: Πρώτα, ελέγξτε το ρολόι αν είναι ενεργοποιημένο και η λειτουργία Bluetooth ανοικτή. 
Δεύτερον, Βάλτε το ρολόι κοντά στο κινητό τηλέφωνο και δοκιμάστε να συνδέσετε ξανά το ρολόι. Εάν 
εξακολουθείτε να μην μπορείτε να το συνδέσετε με τους παραπάνω τρόπους, δοκιμάστε να το 
απενεργοποιήσετε και να το ενεργοποιήσετε ξανά, αφου έχετε διαγράψει τη συγκεκριμένη συσκευή από 
το bluetooth του τηλεφώνου, το οποίο (τηλέφωνο) έχετε επανεκκινήσει. 
 

3. Ερώτηση: To Bluetooth αποσυνδέεται τυχαία; 
Απάντηση: 1. Ο χρόνος σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει κάθε φορά καθώς το σήμα διαταράσσεται 
στην ασύρματη σύνδεση Bluetooth. Αν δεν έχει συνδεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε 
ότι η λειτουργία σας γίνεται στη θέση όπου δεν υπάρχει διαταραχή μαγνητικού πεδίου ή συσκευής 
Bluetooth. 2. Οι υπηρεσίες Bluetooth κάποιων κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να αποβούν άτυπες 
κατά την εκ νέου εκκίνηση, ώστε να μην είναι δυνατή η σύνδεση του Bluetooth. 3. Το κινητό 
τηλέφωνο Bluetooth συνδέεται κανονικά όταν κάνετε επανεκκίνηση του κινητού τηλεφώνου. 
 

2. Μέτρηση Θερμοκρασίας 
Πατήστε παρατεταμένα για 3sec το πλήκτρο αφής στην λειτουργία «θερμοκρασία». Το ρολόι θα ξεκινήσει     
να υπολογίζει την θερμοκρασία του δέρματός σας η οποία συμπίπτει, συνήθως, με την θερμοκρασία του 
οργανισμού σας. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε συνθήκες με υψηλή περιβαλλοντική θερμοκρασία (π.χ 
παραλία το καλοκαίρι) το ρολόι μπορεί να δείξει υψηλότερη θερμοκρασία από την 
πραγματική σας.  

3. Παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού και οξυγόνου 

 

 
3.1 

3.2 
 
3.3 

 
3.4 

Η διαδικασία είναι ίδια. Κάντε κλικ στο πλήκτρο αφής για να μεταβείτε στην εφαρμογή 
παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού, υποστηρίζοντας τον δυναμικό καρδιακό ρυθμό σε πραγματικό 
χρόνο, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να γνωρίζει τα δεδομένα υγείας του. Στη λειτουργία 
παρακολούθησης της καρδιακής συχνότητας μειώνεται ο χρόνος εργασίας του βραχιολιού.  
Σημείωση: Τα δεδομένα δυναμικού καρδιακού ρυθμού δεν σταματούν στην παρακολούθηση αυτής 
της εφαρμογής, εκτός αν γίνει έξοδος με την κύλιση αυτής της εφαρμογής  
Φορέστε το ρολόι σωστά στον καρπό σε απόσταση 2 cm από το καρπό. 
Ο αισθητήρας καρδιακού ρυθμού πρέπει να συνδέεται στενά με το δέρμα και να έρχεται σε επαφή με το 
δέρμα κατά τη μέτρηση του καρδιακού ρυθμού. Η έκθεση του αισθητήρα του ρολογιού στο φως κατά τη 
διάρκεια της μέτρησης μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβείς μετρημένες τιμές. Μην κοιτάτε στο πράσινο φως 
του αισθητήρα, καθώς μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των ματιών. 
Μετρήστε τον καρδιακό σφυγμό ενώ κάθεστε ακίνητοι, μέχρι το ρολόι να εμφανίσει την τελική ένδειξη. 



 

4. Ερώτηση: Πώς συγχρονίζονται τα δεδομένα; Τρόπος αντιμετώπισης των 
περιπτώσεων που δεν συγχρονίζονται; 
Απάντηση: 1. Εκκινήστε την ΑΡΡ για να συνδεθείτε και να συνδέσετε το ρολόι: 2. Δοκιμάστε τις 
ακόλουθες μεθόδους εάν τα δεδομένα δεν συγχρονιστούν: Κάντε κλικ στην επιλογή "Download data 
from server" στην επιλογή ΑΡΡ "Settings" για ενημέρωση δεδομένων: Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί 
ακόμα, επανασυνδέστε το ρολόι μετά την απενεργοποίηση και στο Bluetooth κινητό τηλέφωνο μία 
φορά. 

5. Ερώτηση: Γιατί δεν υπάρχει καμία δόνηση του ρολογιού για να μου θυμίσει την 
εισερχόμενη κλήση μετά τη ρύθμιση της ειδοποίησης για την εισερχόμενη κλήση; 
Απάντηση: Ελέγξτε πρώτα το κινητό τηλέφωνο. To Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και το ρολόι 
είναι συνδεδεμένο ή όχι. Δεύτερον, ελέγξτε ότι το ΑΡΡ λειτουργεί (ή τρέχει πίσω) για συστήματα 
Android και IOS. Σημείωση: Το πρόγραμμα καθαρισμού μνήμης FLY και κάποιο λογισμικό κατόχου 
μπορεί να καθαρίσει ή να αναχαιτίσει εργασίες, παρακαλούμε να προσθέσετε το ΑΡΡ στη λευκή λίστα. 

6. Ερώτηση: Γιατί το ρολόι δεν δίνει καμία ενημέρωση; 
Απάντηση: Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις για το μήνυμα: 1 Το κινητό τηλέφωνο 
βρίσκεται σε λειτουργία ύπνου και μη χρήσης και οι εργασίες παρασκηνίου δεν μπορούν να 
απενεργοποιηθούν. 2. Ο υπολογιστής και το κινητό τηλέφωνο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ταυτόχρονα ηλεκτρονικά. 3 Το ρολόι είναι πάντα συνδεδεμένο με το κινητό τηλέφωνο και το 
Bluetooth απαιτείται πάντα να βρίσκεται σε ανοικτή κατάσταση. 4. Ανοίξτε τη διαχείριση δικαιωμάτων 
του κινητού τηλεφώνου και ρυθμίστε το για να αφήσετε το παρασκήνιο να εξέλθει από τη διεπαφή. 
Σημειώσεις: Το πιο πάνω μενού μπορεί να εμφανίσει το μήνυμα όταν έρχεται το μήνυμα του κινητού 
τηλεφώνου, υποδεικνύοντας ότι η επιτυχής ρύθμιση ολοκληρώθηκε. Την ίδια στιγμή, το μήνυμα 
ωθείται στο ρολόι. Εάν γίνει επανεκκίνηση του κινητού τηλεφώνου, κάντε κλικ στο "Προώθηση 
μηνύματος" στην ενότητα "Ρύθμιση" για να εισέλθετε στο κέντρο ειδοποιήσεων και ανατρέξτε στην 
ειδοποίηση μηνύματος της συσκευής JYou. στη συνέχεια ανοίξτε ξανά την εφαρμογή. 

7. Ερώτηση: Γιατί αποτυγχάνει η μέτρηση καρδιακού σφυγμού μου; 
Απάντηση: Σημείωση για να διατηρήσετε τον χρήστη σε ηρεμία κατά τη μέτρηση της καρδιακής 
συχνότητας κρατήστε το κάτω μέρος του ρολογιού στενά φορεμένο στο καρπό χωρίς εμφανές κενό. 
Μην κουνάτε τα χέρια κατά τη διάρκεια της μέτρησης. 

8. Ερώτηση: Γιατί το εικονίδιο σύνδεσης Bluetooth αναβοσβήνει συνεχώς; 
Απάντηση: Ο χρήστης του IOS μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Μπορεί κυρίως να 
προτρέψει τους χρήστες να μην λαμβάνουν το μήνυμα ώθησης εάν το ΑΡΡ δεν είναι συνδεδεμένο με 
το ρολόι. Εκκινήστε το ΑΡΡ για σύνδεση με το ρολόι και το εικονίδιο Bluetooth μπορεί να εμφανιστεί 
κανονικά. 

9. Ερώτηση: Γιατί δεν μπορεί να φορτίσει; 
Απάντηση: 1. Ελέγξτε ότι η κατεύθυνση εισαγωγής του ρολογιού είναι σωστή ή όχι: 2. Η μπαταρία 
πρέπει να υποβληθεί σε μια περίοδο προφόρτισης όταν η ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος για το ρολόι 
είναι πολύ χαμηλή (το ρολόι δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα).  
Σημείωση: Γενικά φορτίστε συνδέοντας το φορτιστή. Σημειώστε ότι εισέρχεται στην κανονική 
κατάσταση φόρτισης μετά από δύο ή τρία λεπτά αφότου συνδεθεί ο φορτιστής. 

10. Ερώτηση: Ποιοι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα μέτρησης του 
καρδιακού σφυγμού; 
Απάντηση: Ο μη σωστός τρόπος που φοράμε το ρολόι μπορεί να επηρεάσει τη μέτρηση του καρδιακού 
ρυθμού. Για παράδειγμα, η ανεπαρκής προσκόλληση του ρολογιού στο δέρμα, που μπορεί να 
προκαλέσει διαρροή φωτός, ταλάντευση βραχίονα, ελαφρά κίνηση του ρολογιού στο δέρμα, 
υπερβολικά σφιχτό το ρολόι, υπερβολικά ψηλά στο χέρι και σφίξιμο, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν 
την κυκλοφορία του αίματος καθώς και το σήμα του καρδιακού σφυγμού. 

 
12. Ερώτηση: Γιατί είναι η ώρα του ρολογιού ανακριβής; 

Απάντηση: Μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα με το χρόνο του ρολογιού μετά την επαναφόρτιση του 
ρολογιού όταν εξαντληθεί. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε το ρολόι στο κινητό τηλέφωνο και η ώρα 

του ρολογιού θα συγχρονιστεί αυτόματα με εκείνη του κινητού τηλεφώνου για διόρθωση. 

 

Προειδοποίηση: 
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν λάβετε μέρος σε ένα νέο άθλημα. Το έξυπνο ρολόι 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ιατρικούς σκοπούς, αν και μπορεί να παρακολουθεί 
τον δυναμικό καρδιακό ρυθμό σε πραγματικό χρόνο 

 


