
C O S M I C
S M A R T W A T C H





Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε 
το smartwatch μας. Μπορείτε 
να διαβάσετε το συγκεκριμένο 
εγχειρίδιο για να αποκτήσετε μία 
καλύτερη εικόνα της χρήσης και 
λειτουργίας του εξοπλισμού.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα 
πραγματοποίησης αλλαγών στο 
περιεχόμενο του συγκεκριμένου 
εγχειριδίου χωρίς προειδοποίηση



Το προϊόν περιλαμβάνει: 1 συσκευασία, 1 εγχειρίδιο, 
1 Smart Watch, 1 καλώδιο φόρτισης.

I. Λειτουργική περιγραφή

1.1 Περιγραφή κουμπιών:

A: Οθόνη Αφής/
Πλήρης Οθόνη Αφής 

B: Κουμπί Επιστροφής/Παρατεταμένο πάτημα για 
Ενεργοποίηση και Απενεργοποίηση 

1.2 Οδηγίες φόρτισης:
Η μαγνητική φόρτιση 
πραγματοποιείται με τον τρόπο που 
απεικονίζεται παρακάτω:

*Προσέξτε ότι οι δύο επαφές 
του καλωδίου USB δε πρέπει να 
έρχονται σε ταυτόχρονη επαφή 
με τον αγωγό, διαφορετικά θα 
προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα.



1.1 Διεπαφή καντράν σε κατάσταση αναμονής:
1) Σύρετε προς τα δεξιά για να ανοίξετε τη διεπαφή 
προώθησης μηνυμάτων.
2) Σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε το 
αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζει τη 
φωτεινότητα, την μπαταρία, την επιλογή ‘μην 
ενοχλείτε’ και την σύνδεση Bluetooth.
3)Σύρετε προς τα αριστερά για να μετρήσετε τους 
καρδιακούς παλμούς.
4) Σύρετε προς τα επάνω για να ανοίξετε τη διεπαφή 
του κυρίως μενού.
5) Πατήστε και κρατήστε πατημένη τη διεπαφή του 
καντράν όσο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για 
να αλλάξετε. Σύρετε και πατήστε το καντράν που 
θέλετε.
1.2 Προώθηση μηνυμάτων
Σύρετε προς τα δεξιά στη διεπαφή αναμονής για να 
ανοίξετε τη διεπαφή μηνυμάτων. Όταν επιτρέπεται 
η άδεια ειδοποίησης μηνυμάτων, το νέο μήνυμα 
που λαμβάνεται από το κινητό τηλέφωνο θα ωθηθεί 
στο βραχιόλι. Μπορούν να αποθηκευτούν συνολικά 
8 μηνύματα. Οποιοδήποτε άλλο μήνυμα που 
ελήφθη μετά το 8ο, θα αντικαταστήσει το αμέσως 
προηγούμενο.
1.3 Αναπτυσσόμενο μενού
Σύρετε προς τα κάτω τη διεπαφή αναμονής για να 
ανοίξετε τη διεπαφή αναπτυσσόμενου μενού.
1) Το αριστερό εικονίδιο εμφανίζει την κατάσταση 
σύνδεσης Bluetooth. Το λευκό εικονίδιο σημαίνει 
ότι δεν έχει δημιουργηθεί σύνδεση Bluetooth. 



Το μπλε εικονίδιο σημαίνει ότι έχει δημιουργηθεί 
σύνδεση Bluetooth.
2) Το μεσαίο εικονίδιο δείχνει τη λειτουργία  Μην 
ενοχλείτε. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η δόνηση του 
βραχιολιού ενεργοποιείται μόνο για τις λειτουργίες 
“Εύρεση κινητού τηλεφώνου “ και  “Ξυπνητήρι.”. 
Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία Μην ενοχλείτε πρέπει 
να ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί μέσω της 
εφαρμογής από το κινητό τηλέφωνο (FunDo Pro). Δεν 
μπορείτε  να την πατήσετε στο ρολόι.
3) Το δεξί εικονίδιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
1.4 Καταμέτρηση βημάτων
Η καταμέτρηση βημάτων είναι ενεργοποιημένη 
από προεπιλογή. Αυτή η διεπαφή εμφανίζει 
τον τρέχοντα αριθμό βημάτων στο βραχιόλι. Τα 
δεδομένα διαγράφονται καθημερινά στις 12 π.μ. Η 
συγκεκριμένη ρύθμιση δεν μπορεί να αλλαχτεί.
1.5 Ύπνος
Περίοδος παρακολούθησης ύπνου: από τις 21:00 έως 
τις 9:00 την επόμενη ημέρα. Μετά το πέρασμα του 
χρόνου που αναφέρεται, το βραχιόλι δημιουργεί τα 
απαραίτητα δεδομένα και βγαίνει αυτόματα από τη 
λειτουργία παρακολούθησης ύπνου. Σημειώστε ότι τα 
δεδομένα από το βραχιόλι πρέπει να συγχρονιστούν 
με την εφαρμογή.



1.6 Μουσική Bluetooth
Για συσκευές Android: αφού συνδέσετε το βραχιόλι 
με την εφαρμογή, ανοίξτε τη λειτουργία μουσικής 
στο βραχιόλι. Θα εμφανιστούν τρεις επιλογές: 
Αναπαραγωγή / Παύση, Επόμενο, Προηγούμενο. 
Αυτή η λειτουργία μπορεί επίσης να λειτουργήσει 
χωρίς σύνδεση της συσκευής μέσω της εφαρμογής, 
αλλά απευθείας με το κινητό μέσω των ρυθμίσεων 
Bluetooth.
Για συσκευές IOs: Αφού συνδέσετε το βραχιόλι με 
το τηλέφωνο, ανοίξτε τη λειτουργία μουσικής στο 
βραχιόλι.
1.7 Καιρός
Το βραχιόλι μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες για τον 
καιρό από τη λειτουργία καιρού. Για να λειτουργήσει, 
το βραχιόλι πρέπει να συνδεθεί με το τηλέφωνο μέσω 
της εφαρμογής. Επιπλέον, το τηλέφωνο πρέπει να 
είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο (Wi-Fi, GSM) και να έχει 
ενεργοποιημένες τις υπηρεσίες τοποθεσίας.
1.8 Λειτουργία άσκησης 
(περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία, πεζοπορία, 
κολύμβηση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πινγκ-πονγκ, 
μπάντμιντον)
1.8.1 Επιλέξτε το άθλημα που θέλετε και πατήστε 
την οθόνη για να μπείτε στην εν λόγω αθλητική 
λειτουργία. Σύρετε προς τα δεξιά για να μεταβείτε 
στο τέλος της αθλητικής διεπαφής. Πατήστε παύση 
για να επιστρέψετε στην αθλητική διεπαφή, 
πατήστε “□” για να τερματίσετε το άθλημα και να 
αποθηκεύσετε τα δεδομένα.



1.8.2 Tα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν 
όταν η απόσταση είναι μεγαλύτερη από 200 μέτρα 
ή η διάρκεια είναι μεγαλύτερη από 5 λεπτά. Εάν 
δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα 
εμφανιστεί το μήνυμα “τα δεδομένα είναι πολύ λίγα 
για αποθήκευση”.
1.8.3 Μόλις συνδεθεί το βραχιόλι με την εφαρμογή, 
κάντε κλικ στο συγχρονισμό ιστορικού άσκησης 
του FunDo Pro για να συγχρονίσετε τα δεδομένα 
ιστορικού της άσκησης από το βραχιόλι και να 
δείτε την πορεία σας με λεπτομερή δεδομένα στην 
εφαρμογή.
1.9 Καρδιακοί Παλμοί
Φορέστε το βραχιόλι σωστά στον καρπό 
(αριστερό / δεξί) και εισέλθετε στο μενού καρδιακών 
παλμών για συνεχή μέτρηση των καρδιακών 
παλμών. Αφού το βραχιόλι είναι συνδεδεμένο με 
την εφαρμογή, τα δεδομένα των καρδιακών παλμών 
συγχρονίζονται με την εφαρμογή σε πραγματικό 
χρόνο.
1.10 Πίεση αίματος
Φορέστε το βραχιόλι σωστά στον καρπό 
(αριστερό / δεξί δεξιό) και εισέλθετε στο μενού 
της πίεσης αίματος για μία μέτρηση της τιμής της 
αρτηριακής πίεσης. Αφού το βραχιόλι συνδεθεί στην 
εφαρμογή, τα δεδομένα της αρτηριακής πίεσης 
μπορούν να συγχρονιστούν με την εφαρμογή σε 
πραγματικό χρόνο.



1.11 Οξυγόνο αίματος
Φορέστε το βραχιόλι σωστά στον καρπό 
(αριστερό / δεξί δεξιό) και εισέλθετε στο μενού 
οξυγόνου αίματος για μία μέτρηση της τιμής του 
οξυγόνου στο αίμα. Αφού το βραχιόλι συνδεθεί 
με την εφαρμογή, τα δεδομένα οξυγόνου αίματος 
μπορούν να συγχρονιστούν με την εφαρμογή σε 
πραγματικό χρόνο.
1.12 Ξυπνητήρι
Συνδέστε το βραχιόλι στην εφαρμογή και ρυθμίστε 
το συγχρονισμένο ξυπνητήρι στην εφαρμογή με το 
βραχιόλι.
1.13 Καθιστική υπενθύμιση
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της καθιστικής 
υπενθύμισης
1.14 Χρονόμετρο
Εισέλθετε στη διεπαφή χρονισμού κάνοντας κλικ στο 
χρονόμετρο. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εκκίνησης για 
να ξεκινήσετε το χρονοδιάγραμμα και κάντε ξανά 
κλικ για παύση. Σύρετε προς τα δεξιά για έξοδο. Όταν 
εισέλθετε ξανά στο χρονόμετρο, ο προηγούμενος 
χρονισμός θα διαγραφεί και θα ξαναρχίσει νέος.
1.15 Λειτουργία εύρεσης του κινητού
Κάντε κλικ στην επιλογή Εύρεση κινητού τηλεφώνου 
στο βραχιόλι, για να εμφανιστεί ένα πλαίσιο στο 
κινητό τηλέφωνο, μόλις το βραχιόλι συνδεθεί με την 
εφαρμογή.



1.16 Απομακρυσμένος έλεγχος κάμερας
Αφού το βραχιόλι συνδεθεί με την εφαρμογή, 
πατήστε την κάμερα στην εφαρμογή. Θα εμφανιστεί 
το εικονίδιο της απομακρυσμένης κάμερας στο 
βραχιόλι και θα ενεργοποιηθεί  αυτόματα η κάμερα 
στο τηλέφωνο. Πατήστε την οθόνη στο βραχιόλι 
για να ελέγξετε την κάμερα του τηλεφώνου και να 
τραβήξετε φωτογραφίες που  αποθηκεύονται  στο 
κινητό τηλέφωνο.
1.17 Ρυθμίσεις

1.17.1 Καθιστική υπενθύμιση
Είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Αφού 
συνδέσετε την εφαρμογή, η λειτουργία on / off 
στην εφαρμογή μπορεί να ελέγξει τη λειτουργία 
του βραχιολιού. Αυτή η λειτουργία μπορεί να 
ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί χειρωνακτικά 
από το βραχιόλι, αλλά η λειτουργία της εφαρμογής 
δεν επηρεάζεται.

1.17.2 Ανύψωση για ξύπνημα
Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη 
από προεπιλογή. Αφού συνδεθείτε με την εφαρμογή, 
η λειτουργία on / off στην εφαρμογή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει τη λειτουργία στο 
βραχιόλι.



1.17.3 Σχετικά
Δείτε το όνομα του Bluetooth, τη διεύθυνση MAC και 
τον αριθμό έκδοσης του βραχιολιού.

1.17.4 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Πατήστε για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές 
ρυθμίσεις του βραχιολιού.

1.17.5 Απενεργοποίηση
Αφότου πατήσετε απενεργοποίηση, το βραχιόλι θα 
κλείσει.



ΙΙ. Εφαρμογή Σύνδεσης
1. Μέθοδος κατεβάσματος της εφαρμογής

1.1 Σάρωση του QR κωδικού για κατέβασμα

1.2 Αναζήτηση στο αντίστοιχο market για λήψη της 
εφαρμογής.

Android:
Αναζήτηση του Fundo pro στο Myapp, Wandoujia, 
Google Play και άλλα market για κατέβασμα
IOS:
Αναζήτηση του Fundo pro στο App Store για 
κατέβασμα

Android: το εικονίδιο της εφαρμογής Fundo pro μετά 
την εγκατάσταση είναι το εξής: 

IPhone: το εικονίδιο της εφαρμογής Fundo pro μετά 
την εγκατάσταση είναι το εξής:



2 Σύνδεση Bluetooth
2.1 Μη συνδεδεμένο:  
Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθεί το βραχιόλι, το 
Bluetooth περνά σε μόνιμη κατάσταση αναζήτησης. 
Αφού ανοίξετε την εφαρμογή , εισέλθετε στο μενού 
περισσότερα,      Προσθήκη συσκευής, κάντε κλικ 
στην αναζήτηση και επιλέξτε το αντίστοιχο όνομα της 
συσκευής βραχιολιού για σύνδεση του βραχιολιού 
στην εφαρμογή με επιτυχία. Μπορείτε να βρείτε την 
MAC του βραχιολιού μεταβαίνοντας στο        μενού 
tool  σχετικά.

2.2 Σύνδεση με την εφαρμογή:  
Χρόνος συγχρονισμού βραχιολιών: Μόλις 
ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία σύνδεσης του 
βραχιολιού με την εφαρμογή, κάντε κλικ για να 
πραγματοποιήσετε το συγχρονισμό της ώρας και 
της μορφοποίησης της ώρας του βραχιολιού και του 
κινητού τηλεφώνου.

2.3 Εύρεση συσκευών
Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία σύνδεσης 
του βραχιολιού με την εφαρμογή, κάντε κλικ στην 
επιλογή Εύρεση Βραχιολιού ώστε να δονηθεί και 
να ενεργοποιηθεί η οθόνη του βραχιολιού για τρεις 
φορές.



2.4 Συγχρονισμός δεδομένων
Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία σύνδεσης 
του βραχιολιού με την εφαρμογή, τα δεδομένα υγείας 
του βραχιολιού μπορούν να συγχρονιστούν με την 
εφαρμογή. Ανοίξτε τη λειτουργία καρδιακών παλμών, 
τη λειτουργία ύπνου και τη λειτουργία άσκησης για 
να επιλέξετε την ημερομηνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο 
στην επάνω δεξιά γωνία για να μοιραστείτε επιτυχώς 
τα δεδομένα της τρέχουσας διεπαφής με το Face-
book, Twitter, Instagram, WhatsAapp κ.λπ.

2.5 Προώθηση μηνυμάτων
Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία σύνδεσης 
του βραχιολιού με την εφαρμογή, ενεργοποιείται 
η αντίστοιχη άδεια ειδοποίησης στο  κινητού 
τηλέφωνο. Εισέλθετε στη λειτουργία περισσότερων                   

 ειδοποιήσεων στην εφαρμογή και ανοίξτε τις 
αντίστοιχες άδειες ειδοποίησης.
2.5.1. Υπενθύμιση κλήσης:
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία υπενθύμισης κλήσης 
στην εφαρμογή. Όταν το κινητό λάβει μία ή 
περισσότερες  κλήσεις, ταυτόχρονα θα γίνει λήψη 
μίας ή περισσότερων υπενθυμίσεων κλήσης από το 
βραχιόλι.
2.5.2. Ειδοποίηση SMS:
Ενεργοποιήστε την ειδοποίηση SMS στην εφαρμογή. 
Όταν το κινητό λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα 
SMS, το βραχιόλι θα λάβει ταυτόχρονα μία ή 
περισσότερες υπενθυμίσεις SMS.



2 .5.3. Άλλες ειδοποιήσεις μηνυμάτων εφαρμογής:
Ενεργοποιήστε την αντίστοιχη ειδοποίηση μηνύματος 
στην  εφαρμογή, όπως το WeChat, το Instagram, το 
Facebook, το Twitter κ.λπ. Όποτε το κινητό λαμβάνει 
μία ή περισσότερες ειδοποιήσεις μηνυμάτων 
εφαρμογής, το  βραχιόλι  θα λαμβάνει ταυτόχρονα  
μία ή περισσότερες αντίστοιχες ειδοποιήσεις 
μηνυμάτων.

2.6 WeChat άσκηση
Τα δεδομένα άσκησης του βραχιολιού μπορούν να 
συγχρονιστούν με τη λίστα κατάταξης των αθλημάτων 
WeChat. Ακολουθήστε τον επίσημο λογαριασμό “Fun-
do health” για να επιλέξετε τη συσκευή σύνδεσης και 
συμπληρώστε τη διεύθυνση MAC της συσκευής σας 
για σύνδεση. Μετά την επιτυχή σύνδεση, ο επίσημος 
λογαριασμός μπορεί να συγχρονίσει τα αθλητικά 
δεδομένα (διεύθυνση MAC: Εισάγετε το βραχιόλι για 
προβολή).

Μέθοδος σύνδεσης:
Το Android υποδεικνύει τη σύνδεση της εφαρμογής 
πριν από τη σύνδεση με το WeChat.

Το iPhone δεν χρειάζεται να συνδεθεί με την 
εφαρμογή. Αποσυνδεθείτε πρώτα και αγνοήστε τη 
συσκευή στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, στη συνέχεια 
πραγματοποιήστε σύνδεση στο WeChat.



2.7 Λειτουργία ‘Μην ενοχλείτε’
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ‘Μην 
ενοχλήστε’, μόνο η λειτουργία εύρεσης του 
βραχιολιού και το ξυπνητήρι θα φέρουν υπενθύμιση 
δόνησης.

2.8 Υπενθύμιση νερού
Ορίστε την περίοδο από την αρχή μέχρι το τέλος και 
τη συχνότητα (λεπτά), κάντε κλικ για να εισέλθετε 
στην επαναφορά, επιλέξτε την ημερομηνία 
υπενθύμισης νερού (εβδομάδα), ελέγξτε την 
υπενθύμιση κατανάλωσης και αποθηκεύστε. Κατά 
το χρόνο υπενθύμισης κατανάλωσης, η συσκευή 
δονείται και εμφανίζει το εικονίδιο του νερού στο 
βραχιόλι.

2.9 Καθιστική υπενθύμιση
Ρυθμίστε την περίοδο από την αρχή έως το τέλος 
και το διάστημα καθιστικής ζωής(λεπτά), το 
κατώτατο όριο (βήματα), κάντε κλικ για να εισέλθετε 
στην επαναφορά για να επιλέξετε την καθιστική 
ημερομηνία υπενθύμισης (εβδομάδα). Κατά την 
υπενθύμιση καθιστικής ζώνης, η συσκευή δονείται 
και απεικονίζει το αντίστοιχο εικονίδιο στο βραχιόλι.

2.10 Υπενθύμιση ξυπνητηριού
Κάντε κλικ στη ρύθμιση υπενθύμισης ξυπνητηριού 
για να προσθέσετε την ώρα αφύπνισης. Όταν 
φτάσει ο χρόνος αφύπνισης, το βραχιόλι σας θα 
ενεργοποιηθεί: εμφάνιση εικονιδίου αφύπνισης και 



ώρας και δόνηση για 20 φορές.

2.11 Λειτουργία υπενθύμισης
   α. Οθόνη αφύπνισης: Οποιεσδήποτε υπενθυμίσεις, 
εκτός από το ξυπνητήρι, καθιστική υπενθύμιση και 
υπενθύμιση νερού θα εμφανίζονται μόνο με φωτισμό 
της οθόνης στο βραχιόλι.
   β. Δόνηση: Οποιεσδήποτε υπενθυμίσεις, εκτός από 
το ξυπνητήρι, καθιστική υπενθύμιση και υπενθύμιση 
νερού, θα εμφανίζονται μόνο με δόνηση στο 
βραχιόλι.
   γ. Οθόνη αφύπνισης + δόνηση: για οποιαδήποτε 
υπενθύμιση, το βραχιόλι θα εμφανίζει μόνο φωτισμό 
οθόνης + δόνηση.

2.12 Ανίχνευση καρδιακών παλμών
Ρυθμίστε την περίοδο από την αρχή ως το τέλος 
και το χρονικό διάστημα καθιστικής ζωής (λεπτά), 
κάντε δοκιμή της λειτουργίας καρδιακών παλμών και 
αποθηκεύστε.
2.13 Αναβάθμιση λογισμικού
Εντοπίστε αν η έκδοση του λογισμικού του 
βραχιολιού είναι η πιο πρόσφατη. Ζητήστε την 
ενημέρωση και αναβάθμιση στην πιο πρόσφατη 
έκδοση, αν υπάρχει.
Η συνιστώμενη φόρτιση της μπαταρίας για 
αναβάθμιση του υλικολογισμικού είναι 50% και 
περισσότερο. Εάν το βραχιόλι κλείσει κατά τη 
διαδικασία αναβάθμισης, υπάρχει πιθανότητα 
δυσλειτουργίας.



2.14 Αποσύνδεση
Μόλις ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία σύνδεσης 
του βραχιολιού με την εφαρμογή, κάντε κλικ στο 
όνομα της συνδεδεμένης συσκευής ή σύρετε προς 
τα αριστερά για να πραγματοποιήσετε αποσύνδεση 
στη διεπαφή Περισσότερα. Αγνοήστε τη συνδεδεμένη 
συσκευή στις ρυθμίσεις του iPhone.

● Συχνές ερωτήσεις
* Μην εκθέτετε τη συσκευή σε συνθήκες υπερψύξης 
ή υπερθέρμανσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
διαφορετικά θα προκληθεί μόνιμη βλάβη.

* Γιατί δεν μπορώ να φοράω το ρολόι όταν κάνω 
ζεστό μπάνιο;

Όταν η θερμοκρασία του νερού είναι υψηλή, 
δημιουργείτε ατμός ο οποίος  μπορεί εύκολα να 
διεισδύσει μέσα από την στεγανότητα του ρολογιού.. 
Όταν η θερμοκρασία πέσει, αυτός ο ατμός θα 
μετατραπεί σε  σταγόνες νερού που μπορούν  να 
προκαλέσουν βλάβη του κυκλώματος.



* Το ρολόι δεν ανοίγει ή φορτίζει

Εάν το ρολόι που έχετε λάβει πρόσφατα δεν μπορεί 
να ανοίξει, ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι η 
μπαταρία είναι υπό προστασία. Συνδέστε το καλώδιο 
φόρτισης για να ενεργοποιήσετε το ρολόι.
Εάν το ρολόι σας δεν μπορεί να ξεκινήσει λόγω 
υπερβολικά χαμηλής μπαταρίας ή το ρολόι δεν 
έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
συνδέστε το καλώδιο USB και φορτίστε για μισή ώρα 
πριν από την ενεργοποίηση.
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