
Παρακαλούμε να διαβάσετε 
τις οδηγίες προσεκτικά, για την 

ορθή χρήση του προϊόντος.

ANDROMEDA
Εγχειρίδιο χρήσης



I.Οπτικά Χαρακτηριστικά

1)Κάσα ρολογιού 2)Κουμπί εκκίνησης 3)Οθόνη Αφής  
4)Λουρί 5)Αισθητήρας 6)Επαφή φόρτισης 7)Καλώδιο 
φόρτισης

II. Λήψη και Εγκατάσταση Εφαρμογής 
1) Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
Εκκίνησης, για να ανοίξει η συσκευή.
Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι η μπαταρία είναι
πλήρως φορτισμένη, για την πρώτη χρήση.
Αν η μπαταρία είναι χαμηλή, δεν μπορεί να ανοίξει
η συσκευή φυσιολογικά.

2) Χρησιμοποιήστε το κινητό σας για να σκανάρετε το 
κωδικό QR στα δεξιά 
ή αναζητήστε τον όρο “Qwatch” στο Apple Store/Play 
Store για να
να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. 
Συμβατό με τα λειτουργικά συστήματα:
Android 4.4./iOS 9.0 και άνω, έκδοση Bluetooth 4.0
Μόλις εγκαταστήσετε την εφαρμογή, παρακαλούμε 
αποδεχτείτε όλες τις άδειες που σας ζητάει, για την 
ομαλή λειτουργία της.



3)Ανοίξτε την εφαρμογή, σιγουρευτείτε ότι το Blue-
tooth και το GPS είναι ενεργά, επιλέξτε ‘Συσκευή’ – 
‘Δεσμευτικός’ και αναζητήστε την συσκευή
προς σύνδεση.
*Όταν εντοπιστεί, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι η 
διεύθυνση MAC είναι ίδια με του Smartwatch.

III. Οδηγίες Ελέγχου
1. Ενεργοποίηση: πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 
εκκίνησης για 3 δευτερόλεπτα για να ανοίξει και να 
μπείτε στο περιβάλλον της ώρας.

2. Απενεργοποίηση: Στο περιβάλλον της ώρας πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί εκκίνησης για 3 δευτερόλεπτα 
για να εμφανιστεί το παράθυρο απενεργοποίησης και 
πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί ή την οθόνη 
για να επιβεβαιώσετε την απενεργοποίηση η σύρετε το 
‘Μενού Συντομεύσεων’ και επιλέξτε ‘Απενεργοποίηση’.

3. Προβολή καντράν: Πατήστε το κουμπί εκκίνησης 
για να εμφανιστή η ώρα ή ενεργοποιήστε από την 
εφαρμογή να ανοίγει αυτόματα η οθόνη με την 
ανασηκώσει του χεριού σας.

4. Πλοήγηση: σύρετε αριστερά και δεξιά για την 
εναλλαγή του καντράν, σύρετε πάνω και κάτω για 
πρόσβαση στο μενού επιλέξτε κάποια από της 
λειτουργίες για εκκίνηση, σύρετε από δεξιά για 
επιστροφή ή έξοδο.



IV.  Οδηγίες Κύριων Λειτουργιών

1) Καντράν Ρολογιού: Επιλογή διαφορετικού καντράν. 
Επιλέξτε την αγαπημένη σας φωτογραφία ως φόντο 
στην επιλογή ‘DIY’ εντός της εφαρμογής. Επιλέξτε 
περισσότερα καντράν στην καρτέλα “Αγορά” στην 
εφαρμογή)
Σύρετε αριστερά και δεξιά κάτω από την ώρα
*Κάτω από δυνατό φωτισμό, παρακαλώ επιλέξτε κάποιο 
κατάλληλο καντράν για τις συνθήκες και αυξήστε την 
φωτεινότητα.



2) Επιλογή Γλώσσας: Αφού το ρολόι συνδεθεί στην 
εφαρμογή, θα συγχρονίσει αυτόματα την γλώσσα με την 
ανάλογη του κινητού μας. Αν είναι απαραίτητο, μπορείτε 
να ρυθμίσετε χειροκίνητα την γλώσσα από τις ρυθμίσεις 
του ρολογιού.

3) Καταμέτρηση-βημάτων: Καταγράψτε τον αριθμό των 
βημάτων, την απόδοση των αθλημάτων και τις θερμίδες 
που καταναλώθηκαν κατά την διάρκεια της ημέρας και 
συγχρονίστε τα δεδομένα με την εφαρμογή.

4) Ύπνος: Αυτόματα ανιχνεύεται η διάρκεια ύπνου 
και η κατάσταση του από της 10:00μμ έως της 8:00πμ 
και συγχρονίζονται τα δεδομένα με την εφαρμογή. Τα 
δεδομένα ανιχνεύονται μόνο αν φοράτε το ρολόι κατά 
την διάρκεια του ύπνου.

5) Μέτρηση Παλμών: Πατήστε την επιλογή του 
παλμογράφου για να ξεκινήσει η μέτρηση. Μέσω της 
εφαρμογής μπορείτε να ρυθμίσετε την καταγραφή, 
για όλη την διάρκεια της ημέρας, ενεργοποιώντας το 
‘Παλμός Καρδιάς’-> Αυτόματη Μέτρηση στην καρτέλα 
συσκευή.

6) Αθλήματα: Περπάτημα/τρέξιμο/ορειβασία/άσκηση/
ποδηλασία/σκοινάκι, μόλις το Bluetooth συνδεθεί 
επιτυχώς με την εφαρμογή στο κινητό σας, τα δεδομένα 
θα συγχρονιστούν. Στην καταγραφή κάθε αθλήματος 
θα εμφανιστούν τα δεδομένα: κατανάλωση/παλμοί/
απόσταση. Σύρετε από τα δεξιά για έξοδο από τα 
αθλήματα.



7) Μέτρηση Πίεσης: Πατήστε την επιλογή του μετρητή 
πίεσης. Παρακαλώ κρατήστε το σώμα σας χαλαρό κατά 
την διάρκεια της μέτρησης. Η πίεση σας θα εμφανιστεί 
μετά από 30 δευτερόλεπτα.

8) Μέτρηση οξυγόνου αίματος: Πατήστε την επιλογή 
μέτρησης οξυγόνου. Παρακαλώ κρατήστε το σώμα σας 
χαλαρό κατά την διάρκεια της μέτρησης. Το οξυγόνο σας, 
θα εμφανιστεί μετά από 30 δευτερόλεπτα.

9) Ρυθμίσεις Υπενθύμισης / Ειδοποιήσεις: Ανοίξτε 
την εφαρμογή και επιλέξτε Συσκευή -> Συναργεμός / 
Υπενθύμιση. Σας δίνονται οι επιλογές για Ξυπνητήρι, 
Υπενθύμιση κατανάλωσης νερού, Υπενθύμιση 
Καθιστικής Ζωής. 
Στην Συσκευή -> Ρυθμίσεις Υπενθύμισης μπορείτε να 
ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για λήψη μηνυμάτων, 
λήψη κλήσεων και μηνυμάτων Social. 

10. Έλεγχος Μουσικής: Με συνδεδεμένο το ρολόι με το 
κινητό σας, επιλέξτε στο  μενού του ρολογιού τον έλεγχο 
της μουσικής και πατήστε Play για την αναπαραγωγή 
της μουσικής στο κινητό σας. Πατήστε       για παύση 
και συνέχιση, πατήστε      για την αναπαραγωγή του 
προηγούμενου τραγουδιού και        για το επόμενο.

11. Φωτογραφία εξ αποστάσεως: Μπορείτε να 
κάνετε λήψη φωτογραφιών εξ αποστάσεων είτε 
ενεργοποιώντας την επιλογή από το μενού του ρολογιού 
είτε από την εφαρμογή στο κινητό μας.

12. Παιχνίδι: Πατήστε να ανοίξει το παιχνίδι από το 



μενού του ρολογιού. Ο έλεγχος είναι μέσω αγγίγματος ή 
του αισθητήρα.

13. Λειτουργία Μην Ενοχλείτε: Επιλέξτε την λειτουργία 
από το άνω μενού συντομεύσεων του ρολογιού, για να 
μπει σε λειτουργία σίγασης.

14. Επίπεδο Φωτεινότητας: Επιλέξτε την αλλαγή 
φωτεινότητας, από το άνω μενού συντομεύσεων του 
ρολογιού για να την τροποποιήσετε, ανάλογα με το 
περιβάλλον χρήσης.

15. Χρονόμετρο: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την 
λειτουργία χρονομέτρου.

16. Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων: Το 
ρολόι μπορεί να επαναφερθεί στις εργοστασιακές του 
ρυθμίσεις από το μενού ρυθμίσεων.

V. Παρατηρήσεις
     1.   Σύνδεση με το Bluetooth:
     1.1 Παρακαλούμε να διασφαλίσετε,
           ότι το Bluetooth και το GPS του κινητού είναι 
ενεργοποιημένα.

     1.2 Όταν αναζητείτε την συσκευή μέσω Bluetooth,
           σιγουρευτείτε να μην έχει δεσμευτεί άλλη 
συσκευή.

     1.3 Όταν αναζητείτε την συσκευή μέσω Bluetooth,
           τηρήστε κοντινή απόσταση μεταξύ κινητού και 
smartwatch.



     1.4 Φροντίστε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη
           έναρξη της εφαρμογής του smartwatch,
           στις ρυθμίσεις του κινητού σας.

           Επίσης απενεργοποιήστε την βελτιστοποίηση
           μπαταρίας (χωρίς περιορισμούς) για την
           συγκεκριμένη εφαρμογή, ώστε να μην διακόπτεται
           η συνεχή επικοινωνία εφαρμογής – ρολογιού.

1)Αν η σύνδεση του Bluetooth είναι ασταθής κατά 
την πραγματοποίηση κλήσεων, δοκιμάστε να κάνετε 
επανεκκίνηση το ρολόι και να το συνδέσετε με το κινητό ξανά.

2)Αν υπάρχει πρόβλημα με το ρολόι ή με την χρήση 
του, παρακαλώ επικοινωνήστε με το κατάστημα που το 
προμηθευτήκατε. 

3)Οι μετρήσεις του ρολογιού είναι μόνο για αναφορά 
και όχι για ιατρική χρήση. Παρακαλούμε να ακολουθείτε 
τις οδηγίες του γιατρού σας και να μην χρησιμοποιείτε 
τις μετρήσεις για να κάνετε δική σας διάγνωση.

4)Το ρολόι είναι αδιάβροχο με πιστοποίηση IP67 που 
σημαίνει ότι μπορεί να αντέξει τυχαία επαφή με νερό. 
Ωστόσο, το ρολόι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
κατάδυση ή να είναι κάτω από το νερό για πολύ ώρα. 
Επιπροσθέτως, το ρολόι δεν πρέπει να έρθει σε επαφή 
με ζεστό νερό, γιατί ο ατμός μπορεί να διαπεράσει την 
στεγανοποίηση και να προκαλέσει εσωτερική ζημιά.
5)Η εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα 
περιεχόμενα του παρόντος εγχειριδίου χρήσης χωρίς 
προηγούμενη ενημέρωση. Κάποιες λειτουργίες 



διαφέρουν ανάλογα το λογισμικό που φέρουν.

6)ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή 
ρεύματος που δίνει παραπάνω από 5v == 1A για να 
φορτίσετε την συσκευή. Εάν χρησιμοποιηθεί πάνω 
από 1Α για την φόρτιση, υπάρχει κίνδυνος βλάβης στο 
κύκλωμα ή/και στην μπαταρία.

7)Μόλις το ρολόι φορτίσει, αποσυνδέστε το καλώδιο 
από την πηγή τροφοδοσίας για να αποτραπεί τυχόν 
βραχυκύκλωμα αν έρθει σε επαφή με αγώγιμα 
αντικείμενα.

8)Μην αφήνετε την συσκευή και τα παρελκόμενα της σε 
περιοχές που η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή πολύ 
χαμηλή. Αλλιώς η συσκευή μπορεί να δυσλειτουργήσει.

9)Αποφύγετε δυνατά χτυπήματα της συσκευής, για να 
μειωθεί ο κίνδυνος βλάβης.

Χαρακτηριστικά
Επεξεργαστής  nRF52832
Bluetooth  5,0
Αδιάβροχοποίηση IP67
Τύπος Μπαταρίας Πολυμερές Λιθίου
Χωρητικότητα Μπαταρίας 150mAh
Volt Φόρτισης  5,0V
Θερμοκρασία Λειτουργίας -5 ~ 45

IP67: Ανθεκτικό μόνο στη σκόνη!
Απαγορεύεται το θαλασσινό νερό.


