
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SMARTWATCH T960S 

 

1. Σε περίπτωση που δεν είναι ήδη φορτισμένο:  

1.1 Φορτίστε το ρολόι με τον ειδικό φορτιστή που βρίσκεται στη συσκευασία για 3-

4 ώρες.  

1.2 Η μπαταρία, σε αδράνεια διαρκεί εώς και 30 μέρες. 

2. Φορέστε το ρολόι «κλειδώνοντας» το λουράκι στην κατάλληλη εσοχή για το 

μεγέθος του καρπού σας. 

3. Συνδέοντας τη συσκευή με την εφαρμογή FunKeep 

3.1 Στο AppStore (iOS) ή στο PlayStore (Android) κατεβάζετε την 

εφαρμογή  παρακολούθησης FunKeep. Μόλις ολοκληρωθεί η 

εγκατάσταση, την ανοίγετε. 

3.2 Στο κάτω μέρος, επιλέξτε το εικονίδιο με όνομα “Device” και εκεί πατήστε την 

επιλογή “Find Device” για να γίνει η σύνδεση με το έξυπνο ρολόι.  

3.3 Ακολουθώντας τις οδηγίες της εφαρμογής επιτρέψτε την πρόσβαση, για την 

βέλτιστη λειτουργία της. 

4. Τώρα μπορείτε να εξερευνήσετε ελεύθερα όλες τις λειτουργίες του ρολογιού 

πατώντας ελαφρώς το κεντρικό touch κουμπί στην οθόνη για να εξερευνήσετε τις 

επιλογές 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ SMARTWATCH  

Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω λειτουργίες πατώντας παρατεταμένα, για 3 

δευτερόλεπτα, το κεντρικό κουμπί touch. Οι λειτουργίες έχουν ως εξής:  

-ΜΕΤΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ Μετρά την θερμοκρασία του 

σώματος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε θερμό κλειστό περιβάλλον ενδέχεται η ένδειξη 

της μέτρησης να εμφανίζεται υψηλότερη από την πραγματική της τιμής, 

λόγω αυξημένης επιδερμικής θερμοκρασίας. 

-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ Μετράει τους παλμούς της 

καρδιάς, λαμβάνοντας υπόψιν την κατάσταση του ατόμου (σε κίνηση, σε 

ξεκούραση, κλπ) και εμφανίζει καρδιογράφημα στην οθόνη της εφαρμογής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε 

περίπτωση που η μέτρηση εμφανίσει κάποιο ‘παράξενο’ αποτέλεσμα, προτείνεται να 

επαναληφθεί η μέτρηση μία ή δύο φορές για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα σφάλματος. 

ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ 

-ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΥ Μετράει την πίεση του αίματος καθώς και 

την ποσότητα οξυγόνου στο αίμα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Για αυτές τις μετρήσεις και ειδικά για αυτήν 



 

 

της αρτηριακής πίεσης, προτείνεται να βρίσκεστε σε κατάσταση ηρεμίας για 5 λεπτά πριν τη 

μέτρηση. 

- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΠΟΡ Μπορείτε πλέον να καταγράψετε τις αθλητικές 

επιδόσεις σας και την οργανική κατάσταση την ώρα που αθλείστε με εξειδίκευση στα 

τέσσερα πιο διαδεδομένα σπορ : Τρέξιμο, Ποδηλασία, Περπάτημα, Ορειβασία 

-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΝΟΥ Καταγράφει αυτόματα την ώρα που κοιμάστε την 

διάρκεια του ύπνου σας, διαχωρίζοντας τον σε βαθύ και ελαφρύ. 

-ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΚΟΥΜΠΙ Μπορείτε μέσω της λειτουργίας του «απομακρυσμένου 

κουμπιού» να χειριστείτε εφαρμογές όπως Κλήσεις, Μηνύματα, Μηνύματα εφαρμογών (π.χ 

messenger), Μουσική, Κάμερα, Ξυπνητήρι. 

-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ Για όσους ανησυχούν για τις ώρες που περνάνε καθιστοί, 

φοβούμενοι τις επιπτώσεις της καθιστικής ζωής, το έξυπνο ρολόι παρέχει υπενθύμιση για 

να σας θυμίσει να ξεκινήσετε να κινείστε. Ρυθμίζετε από την εφαρμογή για πόσες ώρες και 

μέρες θέλετε έλεγχο αλλά και ανά πόσα λεπτά να στέλνει σήμα ειδοποίησης. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ρολόι είναι ανθεκτικό σε σκόνη και στο νερό (IP67) χωρίς τη 

δυνατότητα βύθισης του άνω του ενός μέτρου ( 1 m) 


