
Εγχειρίδιο Χρήσης  
του SG10



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν 
μας!

Για να έχετε πλήρη κατανόηση και για τη 
χρήση αυτής της συσκευής, για να μάθετε 
όλα τα χαρακτηριστικά της και την απλή 
μέθοδο λειτουργίας της, παρακαλούμε 
όπως διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο.

Οι λειτουργίες στο εγχειρίδιο χρήσης 
ενδέχεται να διαφέρουν ελάχιστα από τη 
φυσικές, παρακαλούμε να κρατήσετε τα 
τελικά προϊόντα ως πρότυπο.

Τα σφάλματα πληκτρολόγησης σε 
αυτό το εγχειρίδιο και οι ασυμφωνίες 
θα ενημερώνονται εγκαίρως με τα πιο 
πρόσφατα προϊόντα. Εάν διαθέτουμε 
ενημερώσεις, το παρόν εγχειρίδιο θα 
υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα τελικής 
ερμηνείας.

1. Λειτουργία εφαρμογής υπηρεσιών 
προώθησης Bluetooth

 



(1) APK Μέθοδος λήψης:

Πρώτον, μέσω του προγράμματος περι-
ήγησης του τηλεφώνου σας ή άλλων 
εφαρμογών σάρωσης κώδικα σαρώστε 
το QR Code στο κύριο μενού του smart 
watch σας (ή σαρώστε το QR code όπως 
αναφέρεται παρακάτω). Θα εμφανιστούν 5 
εφαρμογές για να επιλέξετε,





Για χρήστες Iphone, παρακαλούμε κατεβά-
στε και εγκαταστήστε την εφαρμογή APK 
“FunDo Smartwear IOS Version” στο smart 
phone σας ενώ οι  χρήστες Android phone, 
παρακαλούμε κατεβάστε και εγκαταστήστε 
το “FunDo Smartwear Android Version”, για 
να επιτύχετε σύνδεση με Smart Watch σας.

(2)Bluetooth 3.0 & 4.0 Μέθοδος σύνδεσης:

1. Αρχικά, συνδέστε το smart watch σας 
με το τηλέφωνο σας μέσω Bluetooth (Blu-
etooth 3.0)

Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή APK, 
ενεργοποιήστε το Bluetooth του τηλεφώνου 
σας και το Bluetooth του έξυπνου ρολογιού 
σας. Μόλις το ρολόι εμφανίσει το Μπλε 
εικονίδιο του Bluetooth, αυτό σημαίνει ότι 
το τηλέφωνο και το έξυπνο ρολόι Bluetooth 
έχουν συνδεθεί με επιτυχία.

2. Κατά δεύτερον, συνδέστε το smart watch 
σας με το FunDo Smartwear Android / IOS 
(Bluetooth 4.0)

 



Χρήστης Android Phone:

Εισέλθετε στο μενού “Ρυθμίσεις” 
-Προσβασιμότητα -“FunDo Smartwear 
Android” του τηλεφώνου σας –Πραγματο-
ποιήστε ενεργοποίηση για να επιτρέψετε 
ειδοποιήσεις push. Στη συνέχεια, ανοίξτε 
την εφαρμογή FunDo Smartwear Android.

Χρήστης Iphone:

Ανοίξτε απευθείας την εφαρμογή FunDo 
Smartwear IOS.

Στη συνέχεια, συνδέστε το smart watch 
σας από το FunDo Smartwear Android / 
IOS Bluetooth. Κατά την εγκατάσταση της 
σύνδεσης των APK, το εικονίδιο του Blu-
etooth θα είναι μισό πράσινο και μισό μπλε, 
γεγονός που σημαίνει ότι και τα Bluetooth 
3.0 και 4.0 συνδέονται καλά και το ρολόι θα 
μπορεί να λειτουργήσει κανονικά.

2. Λειτουργίες

● Bluetooth: Αναζήτηση και σύνδεση με το 
τηλέφωνο



●Επαφές: Οι επαφές συγχρονίζονται από 
το τηλέφωνο μέσω του Bluetooth.

●Κλήσεις: Πραγματοποιήστε κλήση μετά 
τη σύνδεση με το τηλέφωνο

●Μητρώα κλήσεων: Εμφανίζει όλα τα 
αρχεία καταγραφής κλήσεων του τηλεφώνου 
& του ρολογιού.

●Εφαρμογή: Σάρωση του QR Code 
μέσω του προγράμματος περιήγησης 
του τηλεφώνου σας ή άλλες εφαρμογές 
σάρωσης κώδικα για λήψη της εφαρμογής 
στο smart phone σας.

●Ειδοποιήσεις: Λήψη ειδοποιήσεων εφ-
αρμογών τηλεφώνου, λειτουργία κατά τη 
σύνδεση με το Fundo APP.

●Μουσική: Η λειτουργία μουσικής μέσω 
Bluetooth μπορεί να αναπαράγει και να 
ελέγχει τη μουσική του τηλεφώνου σας

● BT Camera: Ανοίξτε αρχικά την κάμερα του 
τηλεφώνου σας και, στη συνέχεια, ανοίξτε τη 
λειτουργία BT Camera για απομακρυσμένη 



αποθήκευση των φωτογραφιών στο τηλέ-
φωνο σας.

●Ρυθμίσεις: Ρυθμίστε τη συσκευή για όλες 
τις λειτουργίες.

●Αντικλεπτική Λειτουργία: Κατά το κλικ 
στην Έναρξη, το τηλέφωνο θα δονηθεί.

●Ύπνος: Παρακολουθήστε την ποιότητα 
ύπνου σας.

●Γλώσσα: ορίστε τη γλώσσα του ρολογιού 
σας.

●Βηματομετρητής: Υπολογίστε τη χρονική 
απόσταση και τα χιλιόμετρα.

●Χρονόμετρο: Καταμέτρηση

●Αφύπνιση: Μέγιστη ρύθμιση των 5 
αφυπνίσεων.

●Καρδιακοί Παλμοί: Ενώ το ρολόι σας 
βρίσκεται κοντά στον καρπό σας, μπορείτε 
να μετρήσετε τους καρδιακούς παλμούς σας 
σε πραγματικό χρόνο, κατά γενικό κανόνα 
60-90 παλμοί/λεπτό.



●Καθιστική ζωή: Ρυθμίστε το χρόνο για 
να υπενθυμίσετε, για να αποφύγετε την 
καθιστική ζωή

●Πώς γίνεται η μετάδοση δεδομένων;

Αφού κατεβάσετε την εφαρμογή Fundo wear 
στο τηλέφωνο και μετά την επιτυχημένη 
σύνδεση μέσω bluetooth (τόσο BT 3.0 & 
4.0) με το smart watch σας, κάντε κλικ στο 
επάνω αριστερό μενού στην εφαρμογή, 
εισέλθετε στην επιλογή “Συγχρονισμός 
ημερομηνίας”, η ολοκλήρωση του συγχρο- 
νισμού είναι εντάξει. Οι μετρήσεις από 
το μετρητή βημάτων, των καρδιακών 
παλμών κ.λπ. μπορούν να μεταδοθούν στο 
τηλέφωνο.

3. Εγγύηση

1. Εάν προκύψουν προβλήματα ποιότητας 
που προκαλούνται από την κατασκευή, τα 
υλικά, το σχεδιασμό εντός ενός έτους (από 
την ημέρα της αγοράς), σας προσφέρουμε 
δωρεάν εγγύηση. Προϋπόθεση η κανονική 
και ορθή χρήση.



2. Σχετικά με βλάβες που προκλήθηκαν από 
τους χρηστών, δεν προσφέρουμε δωρεάν 
εγγύηση, για τις κάτωθι περιπτώσεις:

(1) Αποσυναρμολόγηση ή επανατοποθέτηση 
του προϊόντος.

(2) Φθορά από πτώση.

(3) Όλες οι τεχνητές βλάβες ή η κακή χρήση 
(όπως: η εισροή νερού στη συσκευή, η 
εξωτερική θραύση, γρατζούνισμα των 
περιφερειακών εξαρτημάτων κλπ.), δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
εγγύησης.

3.Όταν ζητάτε δωρεάν εγγύηση, θα πρέπει 
να παραδίδετε τη συσκευή με την κάρτα 
εγγύησης με τη σφραγίδα του τόπου αγοράς 
και την ημερομηνία αγοράς.

4.Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη 
χρήση, επικοινωνήστε με την υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών από την οποία 
αγοράσατε το προϊόν.

5.Διατηρείστε τα τελικά προϊόντα ως 
πρότυπο.



Ημερομηνία αγοράς:

Κωδικός IMEI:

Κατάστημα αγοράς:

Υπογραφή πελάτη:

Υπογραφή υπάλληλου:

Σφραγίδα καταστήματος:


