
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ & ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ 

 
ΠΟΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ; 

Η εφαρμογή Wear OS by Google λειτουργεί με τηλέφωνα που τρέχουν  

GEN4: Android 4.4+ (εκτός της έκδοσης Go Edition) ή iOS 9.3+ 

GEN5: Android 6.0+ (εκτός της έκδοσης Go Edition) ή iOS 10+ 

Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις πλατφόρμες και τις 

χώρες. Όλες οι συσκευές υποστηρίζουν Bluetooth® smart με βελτιωμένη μεταφορά 

δεδομένων 4.1 Low Energy (Χαμηλής ενέργειας). 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΩ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ WEAR OS BY GOOGLE™; 

iOS: Από το App Store® επιλέξτε Search (Αναζήτηση) από το κάτω μενού. 

Πληκτρολογήστε "Wear OS by Google" στη γραμμή αναζήτησης, επιλέξτε την εφαρμογή 

Wear OS by Google και πατήστε Get (Λήψη). Περιμένετε να ολοκληρωθεί η λήψη της 

εφαρμογής στο τηλέφωνό σας. 

 
ANDROID: Στο κατάστημα Google Play™, πληκτρολογήστε "Wear OS by Google" στη 

γραμμή αναζήτησης, επιλέξτε την εφαρμογή Wear OS by Google και πατήστε 

Εγκατάσταση. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η λήψη της εφαρμογής στο τηλέφωνό σας. 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ; 

Βεβαιωθείτε ότι το smartwatch έχει φορτιστεί, πριν επιχειρήσετε να το ενεργοποιήσετε. 

Πατήστε το μεσαίο μπουτόν και κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον τρία 

δευτερόλεπτα. Το smartwatch θα ενεργοποιηθεί και όταν συνδεθεί στον φορτιστή. 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ; 

Για την αρχική ρύθμιση του smartwatch, ανατρέξτε στον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης που 

συνοδεύει το smartwatch σας, ή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

- Συνδέστε το smartwatch σας στον φορτιστή τοποθετώντας τον σε επαφή με 

την πίσω πλευρά του smartwatch. Μαγνήτες που υπάρχουν στον φορτιστή 

θα το διατηρήσουν στη θέση του. 

- Στο τηλέφωνό σας, πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής 

Wear OS by Google από το κατάστημα εφαρμογών App Store ή Google Play. 

- Ανοίξτε την εφαρμογή στη συσκευή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες για να 
πραγματοποιήσετε τη σύζευξη με το smartwatch σας. 

- Συνδέστε τον περιλαμβανόμενο φορτιστή σε μια έξοδο USB. 

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΩ ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ SMARTWATCH ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΜΟΥ; 

Για τη σύζευξη του smartwatch, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: 

- Στο ρολόι: Επιλέξτε γλώσσα, και με κύλιση οθόνης βρείτε το όνομα του ρολογιού. 

- Στο τηλέφωνο: Ανοίξτε την εφαρμογή Wear OS by Google και πατήστε Get 

Started (Τα πρώτα βήματα). Επιλέξτε το όνομα του ρολογιού σας. Επιτρέψτε 

στο Bluetooth να συνδεθεί στο τηλέφωνό σας. 

- Θα εμφανιστεί από ένας κωδικός σύζευξης στο ρολόι και στο τηλέφωνό σας. 
Επιβεβαιώστε ότι οι κωδικοί συμφωνούν. 

- Θα δείτε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης όταν έχει συζευχθεί το ρολόι σας. Για να 



γίνει αυτό, μπορεί να χρειαστούν λίγα λεπτά. 

- Ακολουθήστε τις οδηγίες στο τηλέφωνό σας και στο ρολόι για να 

ολοκληρώσετε τη σύζευξη και την αρχική ρύθμιση. 

 
Σημείωση: Το ρολόι σας μπορεί να εγκαταστήσει αυτόματα μια ενημέρωση 

και να πραγματοποιήσει επανεκκίνηση, αφού συζευχθεί με το τηλέφωνό 

σας. Αν ξεκινήσει τη λήψη μιας ενημέρωσης, κρατήστε το 

τηλέφωνο κοντά στο ρολόι σας και βεβαιωθείτε ότι το ρολόι σας παραμένει 

φορτισμένο έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση. 

 
ΠΟΣΟ ΜΑΚΡΥΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ; 

Η εμβέλεια της ασύρματης σύνδεσης Bluetooth ανάμεσα στο τηλέφωνο και στο 

smartwatch σας μπορεί να διαφέρει σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με το περιβάλλον. 

Γενικά, θα πρέπει να έχετε συνδεσιμότητα τουλάχιστον 10 μέτρων (30 ποδιών). 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΩ ΤΟ SMARTWATCH ΣΤΟ WI-FI; 

- Πατήστε το μεσαίο κουμπί ή σύρετε γρήγορα το δάκτυλό σας προς τα κάτω από 
το πάνω μέρος της οθόνης. 

- Πραγματοποιήστε κύλιση και αγγίξτε Settings (Ρυθμίσεις). 

- Αγγίξτε το στοιχείο Connectivity (Συνδεσιμότητα). 

- Αγγίξτε το στοιχείο Wi-Fi. 

- Αγγίξτε το στοιχείο Add network (Προσθήκη δικτύου). 

- Πραγματοποιήστε κύλιση για να βρείτε το δίκτυό σας, και αγγίξτε το. 

- Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο και ξεκινήστε την εφαρμογή Wear OS by Google. 

- Αγγίξτε το Enter στο τηλέφωνο για να ολοκληρώσετε την εισαγωγή κωδικού 
πρόσβασης. 

- Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης στο τηλέφωνο. 

Αν το ρολόι σας έχει συζευχθεί με τηλέφωνο Android και έχει Wi-Fi, το ρολόι σας μπορεί 

να συνδεθεί αυτόματα σε αποθηκευμένα δίκτυα Wi-Fi όταν χάσει τη σύνδεση Bluetooth 

με το τηλέφωνό σας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και να 

χρησιμοποιείτε φωνητική αναζήτηση στο ρολόι σας σε όλο το σπίτι και στη δουλειά σας, 

ακόμα και αν έχετε αφήσει το τηλέφωνο σε διαφορετικό δωμάτιο. 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ; 

Πατήστε το μεσαίο κουμπί ή σύρετε γρήγορα το δάκτυλό σας προς τα 

κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης. Πραγματοποιήστε κύλιση και 

αγγίξτε Settings (Ρυθμίσεις). 

Αγγίξτε το στοιχείο System (Σύστημα). 

Σύρετε γρήγορα το δάκτυλό 

σας προς τα πάνω και αγγίξτε 

το Power Off 

(Απενεργοποίηση). Αγγίξτε το 

σύμβολο τσεκαρίσματος για 

επιβεβαίωση. 

 
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΩ ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ SMARTWATCH ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
ΜΟΥ; 



Βεβαιωθείτε ότι το smartwatch σας έχει ενεργοποιηθεί και έχει ενεργοποιηθεί το 

Bluetooth στο τηλέφωνό σας. Ξεκινήστε την εφαρμογή Wear OS by Google και 

ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σχετικά με τη σύζευξη του ρολογιού σας. Αν 

αποτύχει να συνδεθεί, ελέγξτε το μενού Bluetooth στο τηλέφωνό σας. Αν δείτε το 

smartwatch στη λίστα συσκευών, καταργήστε το. Ξεκινήστε την εφαρμογή Wear OS by 

Google και επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης. 

 
ΠΟΣΑ ΡΟΛΟΓΙΑ SMARTWATCH ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΥΖΕΥΞΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ; 

iOS: Μόνο ένα ρολόι τη φορά μπορεί να είναι συζευγμένο με την εφαρμογή. 

ANDROID: Μπορούν να είναι συζευγμένα πολλά ρολόγια ταυτόχρονα με την εφαρμογή. 

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΩ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ SMARTWATCH ΜΕ ΤΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΥ; 

- Ανοίξτε την εφαρμογή Wear OS by Google και με κύλιση οθόνης φθάστε στο 
Advanced Settings (Προηγμένες Ρυθμίσεις). 

- Αγγίξτε το κουμπί Forget Watch (Κατάργηση ρολογιού) στο κάτω μέρος της 

οθόνης για να αποσυνδεθείτε και να πραγματοποιήσετε επαναφορά στη 

συσκευή σας. 

- Καταργήστε το smartwatch και από τις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου σας. 

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΩ ΤΟ WEAR OS BY GOOGLE ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ GOOGLE PLAY; 

Μπορείτε να ελέγξετε για ενημερώσεις και να πραγματοποιήσετε τις λήψεις τους μέσω 
του Play Store στο smartwatch σας. 

- Βεβαιωθείτε ότι το smartwatch σας είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi ή 3G. 

- Μεταβείτε στο μενού της εφαρμογής στο smartwatch σας, και ανοίξτε το Play 
Store. 

- Βρείτε και αγγίξτε την επιλογή Wear OS by Google 

- Στη σελίδα λεπτομερειών, αγγίξτε Update (Ενημέρωση). Αν δεν βλέπετε την 

επιλογή Update (Ενημέρωση), η εφαρμογή Wear OS by Google είναι 

ενημερωμένη. 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΩ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ WEAR OS BY GOOGLE™; 

iOS: Στο τηλέφωνο, πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή Wear OS by Google έως 

ότου τα εικονίδια της αρχικής οθόνης ανακινηθούν και εμφανιστεί ένα κόκκινο "X". Κάντε 

κλικ στο κόκκινο "X" στην εφαρμογή Wear OS by Google App για να καταργήσετε την 

εφαρμογή. 

 
ANDROID: Τα συγκεκριμένα βήματα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον 

κατασκευαστή του τηλεφώνου σας. Γενικά, στο τηλέφωνο εισέλθετε στο μενού Ρυθμίσεις, 

επιλέξτε Εφαρμογές ή Διαχείριση Εφαρμογών, κάντε κλικ στο Wear OS by Google και 

επιλέξτε Απεγκατάσταση. 

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ; 

Αν πραγματοποιήσετε επαναφορά του ρολογιού σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα 

διαγράψετε όλα τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο smartwatch. Μετά, δεν θα είναι 

εφικτή η αποκατάσταση αυτών των δεδομένων. Στα δεδομένα περιλαμβάνονται οι 



ενεργές σας ειδοποιήσεις και κάρτες, τα δεδομένα σωματικής κατάστασης, τυχόν 

εγκατεστημένες εφαρμογές τρίτων, και οποιαδήποτε δεδομένα έχουν αποθηκεύσει αυτές, 

ρυθμίσεις συστήματος και προτιμήσεις. Ωστόσο, δεν επηρεάζονται τα δεδομένα που είναι 

αποθηκευμένα στο Λογαριασμό Google σας. Η επαναφορά του ρολογιού σας δεν 

συνεπάγεται επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του τηλεφώνου ή tablet σας. 

 
Για την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

- Πατήστε το μεσαίο κουμπί ή σύρετε γρήγορα το δάκτυλό σας προς τα κάτω από 
το πάνω μέρος της οθόνης 

- Πραγματοποιήστε κύλιση και αγγίξτε Settings (Ρυθμίσεις). 

- Αγγίξτε το στοιχείο System (Σύστημα). 

- Αγγίξτε το στοιχείο Disconnect & Reset (Αποσύνδεση & Επαναφορά). 

- Αγγίξτε το σύμβολο τσεκαρίσματος για επιβεβαίωση. 

- Καταργήστε το smartwatch και από τις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου σας. 

- Αφού πραγματοποιήσετε επαναφορά του ρολογιού στις εργοστασιακές 

ρυθμίσεις, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε πάλι τη σύζευξη του smartwatch 

με το τηλέφωνό σας. 

 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ; 

Το ρολόι σας χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων που έχετε για κάθε εφαρμογή στο 

τηλέφωνό σας. Αν η ειδοποίηση συνοδεύεται από δόνηση ή ήχο ειδοποιήσεων στο 

τηλέφωνό σας, το ρολόι θα δονηθεί. Αν η εφαρμογή σας δεν παράγει δόνηση ή ήχος 

ειδοποιήσεων, το τηλέφωνό σας δεν θα δονείται, αλλά θα βλέπετε και πάλι μια κάρτα 

στο ρολόι σας. 

 
ΠΟΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΩ; 

Οι περισσότερες ειδοποιήσεις που βλέπετε στο τηλέφωνό σας θα εμφανίζονται και στο 

ρολόι σας. Αυτές περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις για αναπάντητες κλήσεις, κείμενα, 

υπενθυμίσεις για συμβάντα και άλλες. Όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση, το ρολόι σας μόνο 

θα δονείται (δηλ. δεν θα παράγει κανέναν ήχο). 

 
ΠΩΣ ΕΛΕΓΧΩ ΠΟΙΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΩ ΣΤΟ SMARTWATCH 

ΜΟΥ; 

Αν στο τηλέφωνό σας λαμβάνετε ειδοποιήσεις που δεν θέλετε να βλέπετε στο ρολόι 

σας, μπορείτε να σταματήσετε την εμφάνιση συγκεκριμένων εφαρμογών στο ρολόι σας. 

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις προτιμήσεις σας για τις ειδοποιήσεις στην εφαρμογή 

Wear OS by Google. Αγγίξτε το στοιχείο Notifications (Ειδοποιήσεις) στο μενού Settings 

(Ρυθμίσεις) στην κύρια οθόνη. Στο μενού Notifications (Ειδοποιήσεις), μπορείτε να 

απενεργοποιήσετε τη λήψη ειδοποιήσεων στο τηλέφωνό σας για συγκεκριμένες 

εφαρμογές. 

 
Όταν ακούτε μουσική στο τηλέφωνό σας, θα βλέπετε πάντα την κάρτα μουσικής με 

επιλογή για παύση και αναπαραγωγή. Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή την 

κάρτα. 

 



 
 
 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙΤΕ; 
Με τη λειτουργία Μην Ενοχλείτε, καταργούνται οι ειδοποιήσεις με δόνηση, αλλά οι κάρτες 
ειδοποίησης θα εξακολουθούν να εμφανίζονται. 

- Σύρετε γρήγορα το δάκτυλό σας προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης.  

- Android: Αγγίξτε τον κύκλο με ένα διαγραμμένο εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε 

τη λειτουργία. 

- iOS: Αγγίξτε το εικονίδιο μισοφέγγαρου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. 

- Αγγίξτε πάλι το εικονίδιο για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μην Ενοχλείτε. 

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ; 

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κινηματογράφους για να απενεργοποιείτε 

προσωρινά την οθόνη του ρολογιού σας. Έτσι αποτρέπεται η παραγωγή δονήσεων και η 

εμφάνιση οπτικών προειδοποιήσεων. 

- Σύρετε γρήγορα το δάκτυλό σας προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης 

- Αγγίξτε το εικονίδιο ρολογιού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
κινηματογράφου 

- Πατήστε το μεσαίο κουμπί για να ενεργοποιήσετε πάλι την οθόνη 

 
ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΩ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ. ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΩ 
ΑΥΤΟ; 

Η εφαρμογή Wear OS by Google πρέπει να είναι πάντα σε λειτουργία στο τηλέφωνό σας 

για να διασφαλίζει σύνδεση με το ρολόι. Αν κλείσετε την εφαρμογή, αποσυνδέεται το 

ρολόι από το τηλέφωνό σας, και εμποδίζεται η εμφάνιση ειδοποιήσεων. Βεβαιωθείτε ότι 

η εφαρμογή είναι ανοικτή στο τηλέφωνό σας οποτεδήποτε φοράτε το smartwatch σας. 

- Στην εφαρμογή θα εμφανίζεται μήνυμα Connected (Συνδεδεμένο) 

- Αν εμφανιστεί στην εφαρμογή μήνυμα Disconnected (Αποσυνδεδεμένο), 

σύρετε γρήγορα το δάχτυλό σας προς τα πάνω στο καντράν του ρολογιού και 

αγγίξτε τον κύκλο ανανέωσης στην κάρτα Reconnect (Επανασύνδεση) 

 
Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας είναι ενεργοποιημένη και το 
smartwatch σας είναι συγχρονισμένο με τη συσκευή σας. 

 

Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου σας στις ρυθμίσεις για να βεβαιωθείτε ότι 

είναι συμβατό με το smartwatch σας. Αν το λογισμικό του τηλεφώνου σας είναι 

παρωχημένο, ενημερώστε το για να συγχρονίζετε σωστά τις συσκευές. Βεβαιωθείτε ότι 

το λογισμικό του ρολογιού σας είναι ενημερωμένο. 

- Σύρετε γρήγορα το δάχτυλό σας προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης 
του ρολογιού. 

- Αγγίξτε Settings (Ρυθμίσεις) και κατόπιν αγγίξτε το System (Σύστημα) στο κάτω 
μέρος του μενού. 

- Αγγίξτε το About (Σχετικά) και κατόπιν αγγίξτε System updates 

(Ενημερώσεις συστήματος). Αν το σύστημά σας δεν είναι ενημερωμένο, θα 

σας παρακινήσει να πραγματοποιήσετε λήψη την πιο πρόσφατη έκδοση 

λογισμικού που είναι διαθέσιμη. 

 
  



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ SMARTWATCH 

 
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΤΟΥ SMARTWATCH ΜΟΥ; 

Πατήστε το μεσαίο κουμπί πίεσης για να εισέλθετε στο μενού εφαρμογών. Πατήστε 

παρατεταμένα το μεσαίο κουμπί πίεσης για να ξεκινήσετε την εφαρμογή Google Assistant 

και να υποβάλετε ερωτήσεις ή να προβείτε σε ενέργειες. 

 
Τα κουμπιά πάνω και κάτω μπορούν να εξατομικευτούν για την πρόσβαση σε 

δυνατότητες της επιλογής σας. Στο ρολόι σας, ανοίξτε το Settings (Ρυθμίσεις) και 

κατόπιν το Personalization (Εξατομίκευση). Αγγίξτε τα κουμπιά υλισμικού Customize 

(Εξατομίκευση) για να αντιστοιχίσετε νέες εφαρμογές του ρολογιού στα κουμπιά πίεσης. 

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΟ ΚΑΝΤΡΑΝ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΥ; 
Πατήστε παρατεταμένα το τρέχον καντράν για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού 
καντράν ρολογιού. Μετακινηθείτε με κύλιση στις επιλογές και επιλέξτε το καντράν 
ρολογιού που επιθυμείτε αγγίζοντας πάνω του.  

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΩ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΝΤΡΑΝ ΤΟΥ 
ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΥ; 

Αν το καντράν του ρολογιού σας μπορεί να εξατομικευτεί, θα δείτε το σύμβολο του 

γραναζιού κάτω από το καντράν του ρολογιού κατά την κύλιση της λίστας επιλογών. 

Αγγίξτε το γρανάζι για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις εξατομίκευσης 

(εναλλακτικά, πατήστε και κρατήστε πατημένο ένα καντράν ρολογιού για να αποκτήσετε 

πρόσβαση σε αυτές τις ρυθμίσεις). 

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΤΡΑΝ ΤΟΥ 
ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΜΟΥ; 

Για να αλλάξετε τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στο καντράν του ρολογιού σας, 

πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις 

εξατομίκευσης. Αγγίξτε το σημείο δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε και κατόπιν 

επιλέξτε από τη λίστα επιλογών τις πληροφορίες που θέλετε να προβάλλονται. Πατήστε 

το μεσαίο κουμπί για να επιστρέψετε στην κύρια πρόσοψη του ρολογιού αφού έχετε 

ρυθμίσει την επιλογή που θέλετε. 

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΕΝΑΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
ΚΑΝΤΡΑΝ ΡΟΛΟΓΙΟΥ; 

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το καντράν του ρολογιού για να αποκτήσετε πρόσβαση 

στις ρυθμίσεις εξατομίκευσης. Κινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος και αγγίξτε Save Look 

(Αποθήκευση εμφάνισης). Το εξατομικευμένο σας καντράν ρολογιού έχει τώρα 

αποθηκευτεί στην εφαρμογή μάρκας και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό και 

να το ρυθμίσετε από το μενού της εφαρμογής. 

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΣΤΟ 

SMARTWATCH ΜΟΥ; 

Για να προσαρμόσετε τη σειρά στο μενού εφαρμογών, πατήστε και κρατήστε πατημένο 

το εικονίδιο της εκάστοτε εφαρμογής ώστε να μετακινήσετε τις αγαπημένες σας 

εφαρμογές στο πάνω μέρος. Οι εφαρμογές ρολογιού που ανοίχτηκαν πρόσφατα 

μετακινούνται αυτόματα στο πάνω μέρος του μενού. 



 

ΕΧΕΙ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ; 

Να, το smartwatch σας διαθέτει αισθητήρες PPG παρακολούθησης του καρδιακού 
ρυθμού. 

 
ΠΩΣ ΠΑΙΡΝΩ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ; 

Φορέστε το ρολόι σε ύψος πάνω από τον καρπό σας με το ρολόι ακίνητο και σε πλήρη 

επαφή με το δέρμα σας. 

 
Αντιστοιχίστε Heart Rate (Καρδιακός ρυθμός) σε ένα από τα σημεία δεδομένων του 

καντράν του ρολογιού σας από τις επιλογές της εφαρμογής του επώνυμου ρολογιού 

σας. Η ένδειξη BPM θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε είκοσι λεπτά μετά την πρώτη 

ένδειξη, ή μπορείτε να προκαλέσετε μια μέτρηση οποιαδήποτε στιγμή αγγίζοντας το 

εικονίδιο. Αφού αγγίξετε το εικονίδιο καρδιακού ρυθμού, θα δείτε παύλες στην οθόνη 

σας - δείξτε υπομονή. Μπορεί να χρειαστούν 10-15 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση 

μιας μέτρησης. Αν οι αισθητήρες δυσκολεύονται να μετρήσουν τον καρδιακό σας 

ρυθμό, το smartwatch θα σας προτείνει πάλι τον τρόπο που θα φορέσετε το ρολόι. 

 
Πάρτε μια χειροκίνητη μέτρηση οποιαδήποτε στιγμή στην εφαρμογή ρολογιού Google 

Fit αγγίζοντας το κουμπί με το σύμβολο καρδιάς. Οι χειροκίνητες μετρήσεις που 

λαμβάνονται στο Fit θα εμφανίζονται εδώ με χρονοσήμανση. Ο καρδιακός σας ρυθμός 

θα παρακολουθείται αυτόματα στη διάρκεια περιόδων εκγύμνασης. Οι στατιστικές θα 

εμφανίζονται μαζί με τα υπόλοιπα δεδομένα σας στο τμήμα Workout History (Ιστορικό 

εκγύμνασης) στην εφαρμογή ρολογιού Google Fit. 

 
Ο ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΜΟΥ ΡΥΘΜΟΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΣΩΣΤΑ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ 
ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΩ ΑΥΤΟ; 

- Βεβαιωθείτε ότι φοράτε το smartwatch πιο ψηλά και πιο σφιχτά στο χέρι με 

τους αισθητήρες σε πλήρη επαφή με το δέρμα σας πάνω από τον καρπό. 

- Παράγοντες όπως θερμοκρασία, ιδρώτας, ακανόνιστη κίνηση και τατουάζ 
μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές. 

Διατηρείτε το smartwatch όσο το δυνατόν πιο ακίνητο και αφαιρέστε τυχόν 

συμπυκνωμένη υγρασία ανάμεσα στη συσκευή και στο δέρμα σας. 

- Αν έχετε τατουάζ στον καρπό, ίσως οι αισθητήρες να μην μπορούν να πάρουν 
μέτρηση. 

Φορέστε το ρολόι στο άλλο χέρι αν εκεί το δέρμα σας είναι καθαρό. 

- Αν έχετε κακή κυκλοφορία του αίματος ή χαμηλή θερμοκρασία σώματος, 

ζεσταθείτε πρώτα πριν αρχίσετε την εξάσκησή σας για να βοηθήσετε να 

βελτιωθούν οι μετρήσεις καρδιακού ρυθμού 

 
ΕΧΕΙ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ GPS; 

Ναι, το smartwatch σας έχει αυτόνομο GPS, για να μπορείτε να βρίσκετε την τοποθεσία 

σας χωρίς να χρειάζεστε το τηλέφωνό σας. 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ GPS ΣΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ; 

Για να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση τοποθεσίας και το GPS στο ρολόι και στο 

τηλέφωνό σας, ανοίξτε το μενού Settings (Ρυθμίσεις) στο ρολόι σας και κατόπιν αγγίξτε 

Connectivity (Συνδεσιμότητα). Μετακινηθείτε με κύλιση στο Location (Τοποθεσία) και 

απενεργοποιήστε την επιλογή. 



 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΕ ΝΕΡΟ; 

Ναι, το smartwatch είναι ανθεκτικό σε νερό σε συνθήκες κολύμβησης. Εκτός του ότι είναι 

ανθεκτικό σε νερό έως 30M, αυτή η συσκευή περνά μια δοκιμή κολύμβησης 10.000 

κινήσεων κολύμβησης και μπορεί να φορεθεί κατά την κολύμβηση σε ρηχό νερό ή να 

φορεθεί στο ντους. Το μικρόφωνο και η οθόνη αφής ενδέχεται να μη λειτουργούν σωστά 

ενώ το ρολόι είναι μέσα σε νερό ή δεν είναι απολύτως στεγνό. 
 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΕΓΚΥΜΝΑΣΕΙΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ; 

Για να καταγράφετε στο smartwatch σας ασκήσεις με γύρους κολύμβησης σε πισίνα, 

θα χρειαστεί να κατεβάσετε στο ρολόι από το κατάστημα Google Play μια εφαρμογή 

τρίτων για παρακολούθηση κολύμβησης. 

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση σε Wi-Fi 

- Πατήστε το μεσαίο κουμπί για να εισέλθετε στο μενού εφαρμογών 

- Αγγίξτε το κατάστημα Google Play 

- Αναζητήστε την εφαρμογή Swim Tracking 

- Πραγματοποιήστε λήψη μιας από τις επιλογές 

- Ανοίξτε την εφαρμογή και ξεκινήστε μια εκγύμναση για να παρακολουθήσετε τους 
γύρους κολύμβησης 

 
ΓΙΑΤΙ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΝΕΡΟ; 

Η οθόνη αφής συχνά εκλαμβάνει την επαφή με το νερό ως άγγιγμα από το χρήστη και 

διατηρεί την οθόνη σε πλήρη λειτουργικότητα ενώ στο νερό μπορεί να ενεργοποιήσει 

ενέργειες που δεν ζήτησε ο χρήστης. 

 
Αν θέσετε την οθόνη σε Λειτουργία Κινηματογράφου για τη διάρκεια των δραστηριοτήτων 

σας μέσα σε νερό, αποτρέπετε τις αθέλητες ενέργειες και την απώλεια χρόνου ζωής της 

μπαταρίας λόγω λανθασμένων αλληλεπιδράσεων. 

- Σύρετε γρήγορα το δάκτυλό σας προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης 

- Αγγίξτε το εικονίδιο ρολογιού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
κινηματογράφου 

- Πατήστε το μεσαίο κουμπί για να ενεργοποιήσετε πάλι την οθόνη 

 
ΓΙΑΤΙ Η ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΓΓΙΓΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ; 

Αν το μεγαλύτερο μέρος ή το σύνολο του smartwatch σας είναι υγρό, η οθόνη μπορεί να 

δυσκολεύεται να αντιληφθεί συγκεκριμένες εντολές. Σκουπίστε την οθόνη, είτε με μια 

πετσέτα είτε με το χέρι σας αν είναι ακόμα βυθισμένη, και προσπαθήστε πάλι. 

 
ΕΧΕΙ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ; 

Ναι, το smartwatch σας διαθέτει λειτουργικότητα ξυπνητηριού. Για να ρυθμίσετε ένα 

ξυπνητήρι, πατήστε το κουμπί του ρολογιού σας για να ανοίξετε το κουμπί εφαρμογών 

και επιλέξτε Alarm (Ξυπνητήρι) από τη λίστα εφαρμογών. 

 
ΕΧΕΙ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ NFC; 

Ναι, το smartwatch σας διαθέτει λειτουργία NFC. Μπορείτε να ορίσετε μια από τις 

πιστωτικές σας κάρτες για να πραγματοποιείτε πληρωμές από τον καρπό στην 

εφαρμογή ρολογιού Google Pay. Οι συσκευές Wear OS by Google λειτουργούν 

αποκλειστικά με Google Pay. Διαθέσιμες χώρες για το Google Pay μπορείτε να βρείτε 

εδώ. 

https://support.google.com/wearos/answer/7293863?hl=en


 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΚΟΥΩ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΩ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ SMARTWATCH 
ΜΟΥ; 

Για να αποθηκεύετε μουσική στο smartwatch σας πρέπει να έχετε συνδρομή μουσικής επί 

πληρωμή. Κατεβάστε την εφαρμογή ρολογιού για την υπηρεσία μουσικής που προτιμάτε 

και συνδεθείτε σε λογαριασμό επί πληρωμή. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την εφαρμογή 

μουσικής που επιλέξατε, για να πραγματοποιήσετε λήψη μουσικής απευθείας στο 

smartwatch. 

Αφού πραγματοποιήσετε τη λήψη, μπορείτε να συνδέσετε ακουστικά Bluetooth για να 

ακούτε από το τηλέφωνό σας δωρεάν οποιαδήποτε στιγμή. 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ BLUETOOTH ΜΕ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ; 

Στο καντράν του ρολογιού, σύρετε γρήγορα το δάκτυλό σας προς τα κάτω από το 

πάνω μέρος της οθόνης. Αγγίξτε το εικονίδιο γραναζιού για να αποκτήσετε 

πρόσβαση στο Settings (Ρυθμίσεις). Αγγίξτε Connectivity (Συνδεσιμότητα) για να 

αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις Bluetooth. Όταν είστε στο μενού Bluetooth, 

επιλέξτε από τη λίστα τα ακουστικά με τα οποία θέλετε να συζευχθεί η συσκευή 

σας. 

 
ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΜΟΥ; 

Η παρακολούθηση του ύπνου είναι διαθέσιμη μόνο μέσω αντίστοιχων εφαρμογών 

τρίτων. Αποκτήστε πρόσβαση και κατεβάστε την επιθυμητή εφαρμογή τρίτων 

παρακολούθησης ύπνου, μέσω του καταστήματος Google Play. 

 

Έχει το smartwatch μου μικρόφωνο και/ή ηχείο; 
Gen4/ Sport - Το smartwatch σας δεν έχει ηχείο, αλλά διαθέτει μικρόφωνο. Αυτό σημαίνει 
ότι μπορείτε να υποβάλετε ερωτήσεις ή να δίνετε εντολές μέσω του μικροφώνου, και το 
ρολόι σας θα παρέχει οπτικά την απόκρισή του, αλλά δεν θα μπορεί να απαντά με ήχο 
στα αιτήματά σας.  
Gen5 - Το smartwatch σας έχει και μικρόφωνο και ηχείο.  
 
Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τον ήχο στο smartwatch μου;  
Gen5- Για να απενεργοποιήσετε ηχητικές ειδοποιήσεις, σύρετε το δάχτυλο γρήγορα κάτω 
και αγγίξτε το εικονίδιο ηχείου. Όταν δεν επισημαίνεται πλέον, το ρολόι σας θα 
χρησιμοποιεί μόνο τη δόνηση.  
 
Πώς μπορώ να απαντώ κλήσεις με το ρολόι μου; 
Gen5 - Κατά την αρχική ρύθμιση, θα πρέπει να λάβετε μια προτροπή για να ρυθμίσετε 
αρχικά το ρολόι σας για να ξεκινά και να απαντά κλήσεις. Αν δεν δείτε αυτήν την 
προτροπή, ελέγξτε το συρτάρι ειδοποιήσεως για την ειδοποίηση Αρχική ρύθμιση 
τηλεφώνου ώστε να ξεκινήσετε την αρχική ρύθμιση. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στην 
εφαρμογή Τηλέφωνο στο ρολόι σας, και αυτή θα πρέπει να εκδώσει την προτροπή για 
αρχική ρύθμιση για το τηλέφωνο. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργικότητα τηλεφώνου. Αν και πάλι δεν δείτε την προτροπή, μπορείτε να ξεκινήσετε 
εσείς την αρχική ρύθμιση ανοίγοντας τις Ρυθμίσεις στην εφαρμογή Τηλέφωνο στο ρολόι 
σας, να αγγίξετε Αντιμετώπιση προβλημάτων και να ακολουθήσετε τα βήματα που 
παρουσιάζονται εδώ. 
 

Αφού τελειώσετε την αρχική ρύθμιση μπορείτε να απορρίπτετε ή να λαμβάνετε 
εισερχόμενες κλήσεις ή να ξεκινάτε κλήσεις, απευθείας από το ρολόι. Παρακαλούμε να 
έχετε υπόψη σας ότι η χρήση του ρολογιού σας Γιατί δεν εμφανίζονται κλήσεις στο 
ρολόι μου; 



 για κλήσεις μπορεί να καταναλώνει την μπαταρία με ταχύτερο ρυθμό. 
 
Γιατί το τηλέφωνό μου δεν μου επιτρέπει να απαντήσω μια κλήση; 
Gen5 - Μπορεί να οφείλεται σε βελτιστοποίηση της μπαταρίας. Αν το ρολόι σας είναι σε 
Παρατεταμένη Λειτουργία ή σε Λειτουργία Μόνο Ώρας, η απάντηση κλήσεων είναι 
απενεργοποιημένη. Αν θέλετε να εξοικονομείτε μπαταρία χωρίς να χάσετε πρόσβαση σε 
κλήσεις, προσπαθήστε να δημιουργήσετε τη δική σας εμπειρία ρύθμισης στην 
Προσαρμοσμένη Λειτουργία. 
 
Αυτό θα μπορούσε να οφείλεται και σε θέμα σχετικό με τη συνδεσιμότητα Bluetooth. 
Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι κοντά, και το Bluetooth είναι συνδεδεμένο. Δείτε τα 
βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων στην ενότητα "Γιατί δεν εμφανίζονται κλήσεις στο 
ρολόι μου;" 
 
Γιατί δεν εμφανίζονται κλήσεις στο ρολόι μου; 
Gen5 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει την ένταξη του τηλεφώνου με την εφαρμογή 
ρολογιού Αρχική Ρύθμιση Τηλεφώνου. Αν έχετε πραγματοποιήσει την αρχική ρύθμιση, 
αλλά και πάλι δεν λαμβάνετε κλήσεις, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε και να 
ενεργοποιήσετε πάλι το Bluetooth και να αποκαταστήσετε πάλι την επικοινωνία. 

 
Χρήστες Android - Πηγαίνετε στις κύριες ρυθμίσεις τηλεφώνου Ρυθμίσεις > 
Συνδεσιμότητα > Bluetooth, και ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή 
"Αναπαραγωγή φωνητικής κλήσης τηλεφώνου στο ρολόι". Αυτό θα πρέπει να είναι ορατό 
στην εφαρμογή "Τηλέφωνο" στις Προτιμήσεις Απάντησης όπου μπορείτε να επιλέξετε 
"Αποδοχή στο ρολόι, απάντηση στο ρολόι". 

 
Χρήστες iPhone - Ελέγξτε τη λίστα συσκευών στις ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου 
σας. Το ρολόι σας θα πρέπει να αναφέρεται δύο φορές (μία σύνδεση είναι για τη σύνδεση 
Wear OS Bluetooth LE και η άλλη για τη σύνδεση ακουστικών εφαρμογής "Τηλέφωνο" 
του ρολογιού). 

- Αν το ρολόι σας αναφέρεται δύο φορές αλλά η μία σύνδεση είναι 

αποσυνδεδεμένη, αγγίξτε την αποσυνδεδεμένη για να την επανασυνδέσετε. 

- Αν είναι αποσυνδεδεμένες και οι δύο συνδέσεις, πρώτα επανασυνδέστε το ρολόι 

σας με το τηλέφωνό σας διασφαλίζοντας ότι η εφαρμογή Wear OS είναι ανοικτή 

στο τηλέφωνό σας και αγγίξτε την ειδοποίηση επανασύνδεσης στο ρολόι σας. 

- Αν το ρολόι σας αναφέρεται μόνο μία φορά, προσπαθήστε να επαναλάβετε τη 

διαδικασία αρχικής ρύθμισης πηγαίνοντας στο Ρυθμίσεις στην εφαρμογή 

Τηλέφωνο, Αντιμετώπιση προβλημάτων, και ακολουθώντας εκεί τα σχετικά 

βήματα. 

 
ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΩ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ ΠΑΝΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ; 

Σύρετε γρήγορα το δάκτυλό σας προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης 

ρολογιού, αγγίξτε το εικονίδιο γραναζιού για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Settings 

(Ρυθμίσεις) και κατόπιν αγγίξτε το Display (Οθόνη). Επιλέξτε το Always (Πάντα) 

από την οθόνη. Από προεπιλογή, αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη για 

διατήρηση του χρόνου ζωής της μπαταρίας. 

 
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ; 

Ναι, τα λουράκια του smartwatch σας αλλάζουν. 

 

 
 



 
 
Χρήση Ηχείου  

 
Γιατί έχω διακοπές στον ήχο όταν παίρνω μια κλήση από το ρολόι μου; 
Έχουμε γνώση ενός θέματος σχετικά με τον ήχο το οποίο έχει επιπτώσεις στην ποιότητα 
του ήχου από το ηχείο και κάνει τον ήχο να έχει διακοπές ή ακόμα και απώλεια 
περιεχομένου ή κροτάλισμα που επιδεινώνεται καθώς περνάει η ώρα. Η επανεκκίνηση 
των ρολογιών βοηθά στην προσωρινή αντιμετώπιση αυτού του θέματος ενώ μια 
μονιμότερη διόρθωση λογισμικού βρίσκεται σε στάδιο δοκιμών με στόχο το Φθινόπωρο 
του 2019. 
  
Μπορώ να παίρνω κλήσεις με το ρολόι μου;  
Τα ρολόγια Wear OS μέχρι σήμερα με ηχείο δεν έχουν υποστηρίξει την απάντηση 
τηλεφωνικών κλήσεων για χρήστες iPhone. Η Fossil ανακοίνωσε τον Αύγουστο 2019 ότι 
αυτή η δυνατότητα θα έρθει στα τελευταίου τύπου ρολόγια μας κάποια στιγμή αυτό το 
φθινόπωρο. Η ομάδα προϊόντων της εταιρείας μας έχει ως στόχο μια ημερομηνία διάθεσης 
στα τέλη Σεπτεμβρίου για την καινούργια μας εφαρμογή τηλεφώνου Fossil με αυτή τη 
δυνατότητα. Τα ρολόγια [brand product name] παραδόθηκαν τον Αύγουστο του August 
2019 με το στάνταρ τηλέφωνο (ή εφαρμογή επιλογής κλήσεων) Google που συνεχίζει να 
λειτουργεί σε απάντηση κλήσεων στον καρπό για χρήστες τηλεφώνων Android. Με αυτή τη 
στάνταρ εφαρμογή τηλεφώνου Google, οι χρήστες iPhone θα βλέπουν τις εισερχόμενες 
κλήσεις και ακόμα και μια επιλογή "απάντηση", αλλά αυτή απλά απαντά την κλήση στο 
κινητό iPhone. Οι πλήρεις δυνατότητες τύπου "τηλέφωνο στο ρολόι" θα είναι διαθέσιμες σε 
όλους τους χρήστες (χρήστες τηλεφώνων iPhone και Android) στην νεο-σχεδιασμένη μας 
και πιο εύχρηστη εφαρμογή τηλεφώνου που θα κυκλοφορήσει αυτό το Φθινόπωρο. 
Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι η χρήση του ρολογιού σας για κλήσεις με 
οποιαδήποτε από αυτές τις εφαρμογές επιλογής κλήσεων μπορεί να καταναλώνει την 
μπαταρία σε ταχύτερους ρυθμούς. 
 
Γιατί το τηλέφωνό μου δεν απαντά κλήσεις, αν και το έχω ρυθμίσει να το κάνει;  
Επιπλέον της ενεργοποίησης του ήχου κλήσεων στο ρολόι, οι χρήστες Huawei πρέπει να 
τον ενεργοποιήσουν και στο τηλέφωνό τους: Ρυθμίσεις -> Προσβασιμότητα -> Φωνητικός 
έλεγχος -> Ενεργοποίηση και επιλέξτε "εκπομπή εισερχόμενων κλήσεων".  
 
Γιατί ο Google Assistant δεν λειτουργεί με το ηχείο μου;  
Ορισμένοι χρήστες αναφέρουν ότι ακόμα και όταν ενεργοποιούν το ηχείο και πάλι δεν 
μπορούν να ακούσουν τον ήχο του φωνητικού βοηθού της Google από το ηχείο. Ελέγξτε 
και πάλι ότι η έξοδος φωνής του Assistant είναι ενεργοποιημένη πηγαίνοντας στην οθόνη 
του Assistant (σύρετε γρήγορα το δάχτυλο προς την αριστερή οθόνη από την οθόνη 
επιλογής κλήσεων/αρχική οθόνη του ρολογιού), πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω 
ως το κάτω μέρος της οθόνης του Assistant και αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων. Στις 
ρυθμίσεις του Assistant, βεβαιωθείτε ότι η "Έξοδος ομιλίας" είναι ενεργοποιημένη. Τέλος, 
βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου είναι δυναμωμένη και η φωνή του Google Assistant θα 
πρέπει να ακούγεται από το ηχείο. 
Αν ο Assistant δεν μπορεί να δείξει την ομιλία σας να έχει μετατραπεί σε κείμενο ή το κάνει 
πάρα πολύ αργά, αυτό μπορεί να προκαλείται από αργή ή κακή σύνδεση. Ελέγξτε τις 
συνδέσεις σας Bluetooth και WiFi και δοκιμάστε πάλι. Αν χρησιμοποιείτε iPhone, η 
χρησιμοποιούμενη σύνδεση Bluetooth είναι μια χαμηλής ισχύος σύνδεση BLE η οποία 
μπορεί να χρειαστεί 3 έως 5 δευτερόλεπτα για να μεταδίδει όλα τα δεδομένα προς τη μία ή 
την άλλη κατεύθυνση για να ολοκληρωθεί η μετατροπή της ομιλίας σε κείμενο. Αν θέλετε 
να επιταχύνετε τη διαδικασία, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι το WiFi είναι συνδεδεμένο 
σύροντας γρήγορα κάτω το δάχτυλο για να κοιτάξετε το Quick Settings Shade και να δείτε 
αν υπάρχει το σύμβολο WiFi. Αν δεν υπάρχει, πηγαίνετε στη σελίδα ρυθμίσεων WiFi και 



αγγίξτε σε ένα διαθέσιμο δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί σωστά, και κατόπιν 
δοκιμάστε πάλι τον Assistant. 

 
 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ GOOGLE 
 

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΩ ΣΕ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ GOOGLE ΓΙΑ ΝΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

SMARTWATCH ΜΟΥ; 

Η σύνδεση σε ένα λογαριασμό Google στην εφαρμογή Wear OS by Google 

ξεκλειδώνει την πλήρη λειτουργικότητα, για να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Με 

αυτό τον τρόπο μπορείτε να έχετε τις εξής δυνατότητες στο smartwatch σας: 

- Πρόσβαση στον Google Assistant 

- Εμπλουτισμένη εμπειρία Google Fit 

- Πρόσβαση στο κατάστημα Google Play 

- Συγχρονισμός με το Google Calendar 

- Συγχρονισμός με το Gmail 

 
ΣΕ ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ GOOGLE PLAY ΣΤΟ 
SMARTWATCH ΜΟΥ; 

Το κατάστημα Google Play σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών και 

καντράν για το ρολόι σας, για να μπορείτε να επεκτείνετε και να εξατομικεύσετε τις 

δυνατότητές του smartwatch ανάλογα με τον τρόπο ζωής σας. Τώρα μπορείτε να 

αναζητήσετε εφαρμογές ή καντράν ή να δείτε ποιες είναι οι κορυφαίες λήψεις και 

προτάσεις. Οι χρήστες πρέπει να είναι συζευγμένοι με ένα λογαριασμό G-mail για λήψη 

από το κατάστημα Google Play. 

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση σε Wi-Fi. 

- Ανοίξτε το μενού εφαρμογών του ρολογιού και ξεκινήστε το Play Store. 

- Αναζητήστε τις αγαπημένες εφαρμογές σας με φωνητική αναζήτηση ή 

πληκτρολόγηση, και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για τη λήψη 

τους. 

ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟΝ GOOGLE ASSISTANT; 

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μεσαίο κουμπί στο smartwatch σας. Ακολουθήστε τις 

προτροπές για την αρχική ρύθμιση του Google Assistant. Αφού έχετε ενεργοποιήσει τον 

Assistant, πατήστε και κρατήστε πατημένο το μεσαίο κουμπί για να υποβάλετε 

ερωτήσεις ή να δώσετε εντολές οποιαδήποτε στιγμή. 

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΩ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΝΗΣ "OK GOOGLE" ΓΙΑ ΤΟΝ 

GOOGLE ASSISTANT; 

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα φωνητικής ενεργοποίησης, πατήστε και κρατήστε 

πατημένο το μεσαίο κουμπί και κατόπιν σύρετε γρήγορα το δάκτυλό σας προς τα πάνω 

από την οθόνη ερώτησης και κινηθείτε με κύλιση στις προτάσεις για να αποκτήσετε 

πρόσβαση στο Settings (Ρυθμίσεις). Ενεργοποιήστε την ανίχνευση "Ok Google" για τον 

hands-free Assistant στον καρπό. 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟ GOOGLE PAY; 

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό Google Pay για την ολοκλήρωση των συναλλαγών 

απευθείας από τον καρπό σας. Αν προσθέσετε μια κάρτα στο ρολόι σας, δεν θα 

http://www.support.google.com/wearos


χρειάζεστε το τηλέφωνό σας για να πληρώσετε. 

- Στο ρολόι σας, ανοίξτε την εφαρμογή Google Pay. 

- Αγγίξτε το Get started (Τα πρώτα βήματα). 

- Καθορίστε έναν κωδικό PIN κλειδώματος οθόνης. 

* Αυτός ο κωδικός PIN θα χρησιμοποιείται με το smartwatch σας και τον 

λογαριασμό Google Pay. Το ρολόι σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

πληρωμή μόνο ενώ είναι ξεκλειδωμένο και πάνω στον καρπό σας. 

- Αγγίξτε "Add card" (Προσθήκη κάρτας) για να προσθέσετε μια μέθοδο πληρωμής. 

- Ακολουθήστε τις οδηγίες για την ολοκλήρωση της ρύθμισης στο τηλέφωνό σας. 

 
Σημείωση: Προς το παρόν, δεν μπορείτε να προσθέσετε εκπτωτική κάρτα, κάρτα 

πιστότητας πελάτη ή κάρτα ανταμοιβών στο Google Pay στο ρολόι σας. 

 
Πραγματοποίηση πληρωμής σε κατάστημα 

- Ανοίξτε το Google Play. 

- Κρατήστε το ρολόι σας πάνω από την τερματική συσκευή ανέπαφης πληρωμής 

έως ότου ακούσετε έναν ήχο ή αισθανθείτε δόνηση από το ρολόι σας. 

- Αν ερωτηθείτε, επιλέξτε "Credit" (Πιστωτική) ανεξάρτητα από τον τύπο της κάρτας 
σας. 

- Για συναλλαγές με χρεωστική κάρτα, ενδέχεται να χρειαστεί να εισάγετε έναν 

κωδικό PIN. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό PIN που έχετε λάβει από την τράπεζά 

σας. 

 
ΓΙΑΤΙ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ ΖΗΤΑ ΝΑ ΕΙΣΑΓΑΓΩ ΕΝΑΝ PIN; 

Το smartwatch σας μπορεί να αναγνωρίσει πότε αφαιρείτε το ρολόι από τον καρπό σας 

και ζητά τον PIN σας για να αποκτήσετε πάλι πρόσβαση στις πληροφορίες και στη 

λειτουργικότητα του ρολογιού. Αυτό είναι ένα μέτρο ασφαλείας για να μονάδα μπορούν 

ξένοι να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα αν το ρολόι σας αφαιρέθηκε 

πρόσφατα από τον καρπό σας ή κλάπηκε. 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟ GOOGLE FIT; 

Το Google Fit θα καταγράφει τα βήματα που βαδίζετε κάθε μέρα, είτε έχετε λογαριασμό 

Google είτε όχι. Αν έχετε συνδεθεί με λογαριασμό Gmail, το Google Fit μπορεί να 

καταγράφει συγκεκριμένες εκγυμνάσεις, να αποτυπώνει στο χάρτη διαδρομές άσκησης, 

να καταγράφει τις θερμίδες που καταναλώνονται και να σας βοηθά να καθορίζετε και να 

εκπληρώνετε τους στόχους σας βελτίωσης της φυσικής κατάστασης. 

Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, συγχρονιστείτε με ένα λογαριασμό Google στο τμήμα 

Advanced Settings (Προηγμένες Ρυθμίσεις) στην εφαρμογή Wear OS by Google. 

Ανοίξτε την εφαρμογή ρολογιού Fit από το μενού. Διαβάστε όλες τις εισαγωγικές 

οθόνες και μετά θα έχετε πρόσβαση στο σύνολο των δυνατοτήτων. 

 

Σε τι βασίζονται οι λειτουργίες Λεπτά Κίνησης και Βαθμοί Καρδιάς; 
Η λειτουργία Λεπτά Κίνησης καταγράφει όλη σας τη δραστηριότητα, ανεξάρτητα του 
λόγου κίνησής σας. Το επιταχυνσιόμετρο του ρολογιού σας θα συνεχίσει να δείχνει τον 
αριθμό βημάτων σας, αλλά τώρα θα υπολογίζει και τον συνολικό αριθμό λεπτών που 
είστε σε κίνηση κατά τη διάρκεια της ημέρας. 
Η λειτουργία Βαθμοί Καρδιάς αναγνωρίζει δραστηριότητες που κάνουν την καρδιά σας να 
λειτουργεί πιο εντατικά. Το επιταχυνσιόμετρο του ρολογιού σας μπορεί επίσης να 
αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ ελαφριάς και έντονης δραστηριότητας. Η εφαρμογή 



Google Fit θα απονέμει έναν Βαθμό Καρδιάς για κάθε Λεπτό Κίνησης που το ρολόι σας 
αναγνωρίζει ως δραστηριότητα μέτριας έντασης και 2 βαθμούς για δραστηριότητα υψηλής 
έντασης. Δεν βασίζεται σε μετρήσεις καρδιακού ρυθμού.  

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ ΕΚΓΥΜΝΑΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
GOOGLE FIT WORKOUT; 

Ανοίξτε την εφαρμογή ρολογιού Fit Workout από το μενού, ή αγγίξτε το εικονίδιο Τρέξιμο 

στο κάτω μέρος της οθόνης στην εφαρμογή ρολογιού Fit. Επιλέξτε τον τύπο εκγύμνασης 

που θέλετε να καταγράψετε, και κατόπιν πατήστε Start (Έναρξη). Αγγίξτε την παύση για 

να κάνετε διάλειμμα ή να τερματίσετε την εκγύμναση. Το ιστορικό άσκησής σας είναι 

διαθέσιμο στην εφαρμογή ρολογιού Fit. 

 
Κατά τη διάρκεια της άσκησης, βεβαιωθείτε να φοράτε το smartwatch σας ψηλότερα και 

σφιχτότερα πάνω από τον καρπό με την πλάτη της θήκης του σε πλήρη επαφή με το 

δέρμα, για να μπορεί να λαμβάνει καλύτερα τις μετρήσεις καρδιακού ρυθμού. 

Συνιστούμε να φοράτε ένα λουράκι σιλικόνης για τις περιόδους εκγύμνασης. Έχετε τη 

συσκευή πιο χαλαρή για όλες τις άλλες χρήσεις, επειδή η παρατεταμένη προστριβή και 

πίεση μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος. 

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΜΟΥ ΣΤΟΧΟ ΒΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ GOOGLE FIT; 

Ο στόχος βημάτων ορίζεται αυτόματα σε 10.000 ανά ημέρα, αλλά οι χρήστες μπορούν 

να τον τροποποιήσουν οποιαδήποτε στιγμή. Ανοίξτε την εφαρμογή ρολογιού Fit από το 

μενού και κατόπιν με κύλιση κινηθείτε προς τα κάτω στις ρυθμίσεις. Εκεί μπορείτε να 

τροποποιήσετε τους στόχους σας και άλλες πληροφορίες του Fit. 

 
ΠΟΙΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΣΚΗΣΗΣ; 

Στην καταγραφή άσκησης παρακολουθείται η απόσταση, ο καρδιακός ρυθμός, η 

κατανάλωση θερμίδων και η ώρα/ημερομηνία. Το ιστορικό εκγύμνασής σας είναι 

διαθέσιμο ανά ημερομηνία και τύπο στην εφαρμογή ρολογιού Fit. 

 
ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΩ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΥ ΣΕ ΑΛΛΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ; 

Όχι, μπορείτε μόνο να βλέπετε τα δεδομένα της δραστηριότητάς σας. 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟ GOOGLE PLAY MUSIC ΣΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ; 

Ανοίξτε το κατάστημα Google Play στο smartwatch σας, και κατόπιν αναζητήστε την 

εφαρμογή Google Play Music. Κατεβάστε την εφαρμογή ρολογιού Play Music. 

Πρέπει να έχετε συνδρομή επί πληρωμή για να κατεβάζετε μουσική απευθείας στο 

smartwatch σας. 

 
Συνδέστε το smartwatch σας στο Wi-Fi στο τμήμα Connectivity (Συνδεσιμότητα) στην 

ενότητα Settings (Ρυθμίσεις). Ανοίξτε το Play Music, και κατόπιν βεβαιωθείτε ότι ο 

λογαριασμός Google που συνδέεται στο smartwatch σας συνδέεται με μια συνδρομή επί 

πληρωμή. Αγγίξτε το εικονίδιο λήψης δίπλα σε τραγούδια, λίστες αναπαραγωγής και 

άλμπουμ που θέλετε να αποθηκεύσετε στο smartwatch σας. 

 
Αφού ληφθεί η μουσική, θα δείτε ένα τσεκάρισμα δίπλα της. Για να διαγράψετε μια λήψη, 

αγγίξτε το τσεκάρισμα. 



 
Συνδεθείτε στα ακουστικά Bluetooth στο τμήμα Connectivity (Συνδεσιμότητα) στην 

ενότητα Settings (Ρυθμίσεις) και κατόπιν αναπαραγάγετε οποιαδήποτε μουσική έχετε 

κατεβάσεις για να απολαύσετε δωρεάν τραγούδια από το τηλέφωνό σας. 

 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 
 

ΠΟΣΗ ΩΡΑ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΟΥ SMARTWATCH ΜΟΥ; 

Η μπαταρία θα διαρκεί έως και 24 ώρες, ανάλογα με τη χρήση. 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΡΤΙΖΩ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ; 

Χρησιμοποιείτε τον ασύρματο φορτιστή που συμπεριλαμβανόταν στη συσκευασία του 

smartwatch. Μη χρησιμοποιείτε διανομέα USB, διαιρέτη USB, καλώδιο Υ USB, πακέτο 

μπαταριών ή άλλη περιφερειακή συσκευή για τη φόρτιση. Τοποθετήστε τον φορτιστή 

πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια σε μια καλά αεριζόμενη περιοχή που δεν είναι σε άμεσο 

ηλιακό φως. 

 
Τοποθετήστε το smartwatch σας απευθείας πάνω στον ασύρματο φορτιστή. Ο 

μαγνητικός φορτιστής έχει δύο ακροδέκτες που ευθυγραμμίζονται με κυκλικές 

αυλακώσεις στην πλάτη της θήκης του ρολογιού. Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι σας 

φορτίζεται αναζητώντας το σύμβολο αστραπής στο πάνω μέρος του καντράν του 

ρολογιού ή σύροντας γρήγορα κάτω το δάκτυλό σας στην οθόνη του για να δείτε το 

σύμβολο αστραπής δίπλα στο ποσοστό μπαταρίας. 

 
Ακόμα και μικρές ποσότητες ιδρώτα ή υγρασίας μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση 

των ηλεκτρικών επαφών κατά τη σύνδεση σε ένα φορτιστή. Η διάβρωση μπορεί να 

εμποδίζει τη φόρτιση και τη μεταφορά δεδομένων. Για την αποτροπή ζημιάς στη συσκευή 

σας: 

- Σκουπίστε τη συσκευή με χρήση ενός ελαφρά υγρού πανιού. 

- Στεγνώστε με σκούπισμα. 

- Αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν τη φορτίσετε. 

 
ΠΟΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΟΡΤΙΣΩ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΥ; 

Η μπαταρία του smartwatch σας μπορεί να φορτιστεί έως τουλάχιστον το 80% μέσα σε 
μία ώρα. 

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΟΤΙ ΦΟΡΤΙΖΕΤΑΙ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ; 

Η ένδειξη αστραπής θα είναι ορατή πάνω στην οθόνη του ρολογιού. Μπορείτε επίσης να 

σύρετε γρήγορα το δάκτυλό σας προς τα κάτω για να δείτε το σύμβολο αστραπής δίπλα 

στο ποσοστό μπαταρίας. Επιπλέον, μια ένδειξη κύκλου στην οθόνη θα δείχνει το 

ποσοστό φόρτισης. 

 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑ ΤΟ SMARTWATCH ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΦΟΡΤΙΣΤΗ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΤΗΝ 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ; 

Αν δεν είναι ορατή η ένδειξη φόρτισης (αστραπή), ο φορτιστής δεν ανιχνεύει το ρολόι. 

 
Δοκιμάστε να ακολουθήσετε τις εξής συμβουλές: 

- Επανατοποθετήστε το ρολόι πάνω στον φορτιστή 

- Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες του φορτιστή ευθυγραμμίζονται με τις αυλακώσεις 



στην πλάτη της θήκης του ρολογιού 

- Επαληθεύστε ότι το ρολόι έχει εδράσει σφιχτά πάνω στον φορτιστή χωρίς να 
υπάρχει διάκενο 

- Επαληθεύστε ότι δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσα στον φορτιστή και τη συσκευή, δηλ. 
δεν υπάρχει σκόνη, ταινία κλπ. 

- Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής τροφοδοτείται με ρεύμα 

- Προσπαθήστε να αλλάξετε την πηγή ρεύματος του φορτιστή, δηλ. από το λάπτοπ 
σε πρίζα τοίχου 

Ορισμένες φορές, αν η συσκευή υπερθερμανθεί κατά τη φόρτιση, θα μεταβεί σε 

κατάσταση θερμικής απενεργοποίησης έως ότου κρυώσει, και κατόπιν θα συνεχίσει τη 

φόρτιση όταν αυτή είναι πάλι ασφαλής. Δοκιμάστε να αφαιρέσετε τη συσκευή από τον 

φορτιστή, περιμένετε να κρυώσει και τοποθετήστε την πάλι πάνω στον φορτιστή. 

 
Τι είναι οι Έξυπνες Λειτουργίες Μπαταρίας;  
Οι Έξυπνες Λειτουργίες Μπαταρίας σας βοηθούν να εξοικονομείτε διάρκεια ζωής 
μπαταρίας με βάση τις καθημερινές σας ανάγκες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
Ημερήσια Λειτουργία για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο βαθμό το ρολόι σας πριν το 
τοποθετήσετε στον φορτιστή το βράδυ, την Παρατεταμένη Λειτουργία για πολυήμερη 
χρήση και τη Λειτουργία Μόνο Ώρας για όταν η μπαταρία σας είναι σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα φόρτισης, ή αν θέλετε να φοράτε το ρολόι σας χωρίς να το φορτίζετε για 
εβδομάδες. Αν θέλετε να δημιουργήσετε τη δική σας, ιδανική για σας λειτουργία 
μπαταρίας, η Προσαρμοσμένη Λειτουργία σας επιτρέπει να προσαρμόζετε εύκολα όλες 
τις ρυθμίσεις από ένα σημείο. 
 
Γιατί το ρολόι μου σταμάτησε να λειτουργεί και δείχνει μόνο την ώρα;  
Όταν η ενέργεια της μπαταρίας σας έχει μειωθεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα, το ρολόι σας 
μεταβαίνει αυτόματα σε Λειτουργία Μόνο Ώρας για να συνεχίσει να λειτουργεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο πριν το τοποθετήσετε πάλι στον φορτιστή. Αφού φορτιστεί, το 
ρολόι σας θα επανεκκινηθεί. Αν ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Μόνο Ώρας όταν έχετε 
διαθέσιμο μεγάλο ποσοστό ενέργειας της μπαταρίας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί 
του ρολογιού για να εξέλθετε από τη λειτουργία.  

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ; 

Για να μεγιστοποιήσω τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας του ρολογιού σας, δοκιμάστε να 
ακολουθήσετε τις εξής συμβουλές: 

 
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΝΤΡΑΝ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: Ορισμένα καντράν ρολογιού, ειδικά αυτά με κινούμενες εικόνες ή 

διαδραστικές δυνατότητες και φωτεινότερα χρώματα καταναλώνουν γρηγορότερα τη 

διάρκεια ζωής της μπαταρίας από τις άλλες. 

 
ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ: Όσο φωτεινότερη είναι η οθόνη του 

ρολογιού σας, τόσο περισσότερη μπαταρία θα χρησιμοποιεί το ρολόι σας. Μειώστε τη 

φωτεινότητα της οθόνης του ρολογιού σας, για να εξοικονομήσετε περισσότερη ενέργεια 

μπαταρίας. Σύρετε γρήγορα το δάκτυλό σας προς τα κάτω, αγγίξτε το εικονίδιο 

γραναζιού για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Settings (Ρυθμίσεις) και κατόπιν αγγίξτε το 

Display (Οθόνη) για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα. 

 
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ: Η απενεργοποίηση 

ειδοποιήσεων μπορεί να εξοικονομεί μπαταρία. Τροποποιήστε την επιλογή 

ειδοποιήσεων που λαμβάνετε, στο τμήμα Notifications (Ειδοποιήσεις) στην εφαρμογή 



Wear OS by Google. 

 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: Απενεργοποιήστε την οθόνη 

και τις ειδοποιήσεις ενεργοποιώντας προσωρινά τη Λειτουργία Κινηματογράφου. Σύρετε 

γρήγορα το δάχτυλό σας προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν 

αγγίξτε το εικονίδιο ρολογιού για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Κινηματογράφου. 

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε πάλι την οθόνη πατώντας το μεσαίο κουμπί. 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΣΗΣ: Αν ενδιαφέρεστε μόνο για την ώρα και για λειτουργίες που δεν 

χρειάζονται συνδεσιμότητα για ενημερώσεις, η λειτουργία πτήσης σας επιτρέπει να 

συνεχίσετε να βλέπετε αυτά που σας ενδιαφέρουν περισσότερο, χωρίς όμως να 

καταναλώνετε την μπαταρία για άλλες δυνατότητες. Σύρετε γρήγορα το δάχτυλό σας 

προς τα κάτω και κατόπιν αγγίξτε το σύμβολο αεροπλάνου. 

 

Έξυπνες Λειτουργίες Μπαταρίας  
 
Πόσο διαρκεί κάθε λειτουργία μπαταρίας;  
Κατά μέσο όρο, η Ημερήσια Λειτουργία διαρκεί μεταξύ φορτίσεων από πρωί σε πρωί, κάτι 
που για ορισμένους μέτρια εντατικούς χρήστες περιλαμβάνει τον χρόνο λειτουργίας σε 
Παρατεταμένη Λειτουργία κάτω από το επίπεδο του 10% (η Ημερήσια Λειτουργία θα 
αλλάξει αυτόματα σε Παρατεταμένη Λειτουργία γύρω στο 10% εκτός αν οι χρήστες έχουν 
επιλέξει να μην γίνεται αυτό). Η Ημερήσια Λειτουργία θα συνεχίσει να στοχεύεται για να 
επιτρέπει τις περισσότερες δυνατότητες και την ημερήσια φόρτιση.   
Όταν χρησιμοποιείτε την Παρατεταμένη Λειτουργία από πλήρη φόρτιση, η μπαταρία 
μπορεί να διαρκέσει έως και 2 ημέρες και 2 νύχτες. Η Παρατεταμένη Λειτουργία θα 
συνεχίσει να βελτιστοποιείται για να επιτρέπει τις εντελώς απαραίτητες δυνατότητες και τη 
μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας για ένα ρολόι Wear OS που "παραμένει έξυπνο".  
Για τη Λειτουργία Μόνο Ώρας, έχουμε πραγματοποιήσει ορισμένες δοκιμές σε ρολόγια 
[brand product name] όπου το ρολόι λειτούργησε πάνω από 30 ημέρες ξεκινώντας από 
πλήρη φόρτιση. Το ρολόι θα μεταβεί αυτόματα σε αυτή τη Λειτουργία Μόνο Ώρας στο 3% 
(από άλλες λειτουργίες μπαταρίας). Ενώ ορισμένοι αγοραστές smartwatch ενδέχεται να 
μην ενδιαφέρονται για λειτουργία που απενεργοποιεί όλες τις "έξυπνες" δυνατότητες, 
βρήκαμε χρήσιμο να διατηρήσουμε ένα πολύ μικρό μέρος της ενέργειας της μπαταρίας για 
αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, ειδικά αφού το τελευταίο 3% φαίνεται να καταναλώνεται με 
ρυθμό που δεν μπορεί να προσδιοριστεί (και συχνά είναι ταχύτερος). Με αυτόν τον τρόπο, 
αντί να εκπλαγείτε με ένα "νεκρό" ρολόι, μπορείτε τουλάχιστον να βλέπετε την ώρα για 
λίγο περισσότερο χρόνο. 
 
Γιατί η μπαταρία μου εξαντλείται νωρίτερα από την προβλεπόμενη ώρα; 
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας για κάθε μία από τις Έξυπνες Λειτουργίες Μπαταρίας θα 
διαφέρει, και αυτό επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, από το πόσο συχνά γίνεται 
"αφύπνιση" του ρολογιού και διάδραση με αυτό και πόσες εφαρμογές ή πλακίδια τίθενται 
σε λειτουργία ή λειτουργούν στο παρασκήνιο έως το αν ρολόι έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει 
κλήσεις με το ηχείο και το μικρόφωνό του. Η επίδοση αυτή επίσης διαφέρει σε μεγάλο 
βαθμό ανάλογα με το ποιο καντράν ρολογιού χρησιμοποιείται καθώς και ποιες 
πολύπλοκες λειτουργίες χρησιμοποιούνται σε κάθε καντράν ρολογιού. Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι κατά τις πρώτες λίγες ημέρες της χρήσης, λαμβάνουν χώρα διάφορες 
ενημερώσεις στο παρασκήνιο και οι χρήστες γενικά χρησιμοποιούν τα ρολόγια σημαντικά 
περισσότερο για να παίξουν με διάφορα καντράν, πλακίδια και εφαρμογές των ρολογιών. 
Μετά τις πρώτες λίγες ημέρες, επέρχεται σταδιακά η μέση χρήση, και η διάρκεια ζωής της 
μπαταρίας έχει πιο συνεπείς τιμές.  

 
Γιατί οι λειτουργίες και ρυθμίσεις μπαταρίας μου αλλάζουν χωρίς δική μου 



επέμβαση;  
Πρόγραμμα Bluetooth- Ορισμένες φορές στην Παρατεταμένη Λειτουργία το λογισμικό 
παρασκηνίου του συστήματος Wear OS ενεργοποιεί αθέλητα το Bluetooth κατά τους 
προγραμματισμένους χρόνους απενεργοποίησης. Αυτό έχει επίπτωση στη συνολική 
εξοικονόμηση ενέργειας μπαταρίας που ειναι εφικτή με τη χρήση της Παρατεταμένης 
Λειτουργίας και επίσης μπορεί να προκαλέσει τη μετάβαση στην Προσαρμοσμένη 
Λειτουργία του χρήστη αν η εφαρμογή Έξυπνες Λειτουργίες Μπαταρίας εκκινηθεί όταν το 
Bluetooth έχει προγραμματιστεί να είναι απενεργοποιημένο αλλά έχει ενεργοποιηθεί από 
το σύστημα. 
Αλλαγή ρυθμίσεων μετά τη φόρτιση- Μετά την αυτόματη μετάβαση στην Παρατεταμένη 
Λειτουργία στο 10% της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, και κατόπιν τη φόρτιση σε επίπεδο 
πάνω από 10%, το σύστημα δεν επιστρέφει στις προηγούμενες ρυθμίσεις. Μπορείτε να 
επιλέξετε μη αυτόματα την Ημερήσια Λειτουργία αν δεν έχετε αλλάξει οποιεσδήποτε 
ρυθμίσεις. Αν έχετε αλλάξει ρυθμίσεις, αυτές θα πρέπει να αποθηκευτούν στην 
Προσαρμοσμένη Λειτουργία εντός της εφαρμογής Έξυπνες Λειτουργίες Μπαταρίας.  
Διορθωτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων βρίσκονται ήδη υπό 
διερεύνηση.  

 
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 
Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΤΙΖΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ. ΠΩΣ 

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΩ ΑΥΤΟ; 

Αφήστε να εξαντληθεί πλήρως η μπαταρία του smartwatch. Φορτίστε το smartwatch 

σας έως ότου η οθόνη υποδείξει ότι ολοκληρώθηκε η φόρτιση. Αφού το ρολόι έχει 

φθάσει στο 100% της μπαταρίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 

τροφοδοσίας έως ότου επανεκκινηθεί η συσκευή. 

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΩ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ SMARTWATCH ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ; 

Ξεκινήστε την επιλογή Settings (Ρυθμίσεις) στο smartwatch σας, και κατόπιν ανοίξτε 

το System (Σύστημα). Αγγίξτε το About (Σχετικά) και κατόπιν αγγίξτε System updates 

(Ενημερώσεις συστήματος). Αν το λειτουργικό σας σύστημα είναι στην πιο 

πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση, η οθόνη θα αναφέρει System is up to date (Το 

σύστημα είναι ενημερωμένο). Αν όχι, θα αναφέρει την πιο πρόσφατη έκδοση για να 

μπορείτε να ξεκινήσετε την ενημέρωση. 

 
Η ΛΗΨΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ ΑΠΕΤΥΧΕ Ή ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 

ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΩ ΑΥΤΟ; 

- Επιβεβαιώστε ότι το ρολόι είναι συνδεδεμένο απευθείας σε ισχυρό δίκτυο 

Wi-Fi. Μπορείτε να προσθέσετε ένα δίκτυο στο τμήμα Connectivity 

(Συνδεσιμότητα) στην ενότητα Settings (Ρυθμίσεις). 

- Απενεργοποιήστε το Bluetooth μετά τη σύνδεση στο Wi-Fi, για να αποτρέψετε 
παρεμβολές. 

- Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει φορτιστεί έως τουλάχιστον το 50%. 

- Επανεκκινήστε το ρολόι σας. 

- Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας. 

 
ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ BLUETOOTH ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΟΥ. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ 

ΔΙΟΡΘΩΣΩ ΑΥΤΟ; 



- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. 

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σύνδεση δεδομένων ή Wi-Fi στο τηλέφωνο. 

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο δεν είναι σε λειτουργία πτήσης. 

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο. 

- Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι ανοικτή και η συσκευή δείχνει "Connected" 
(Συνδεδεμένη) στην εφαρμογή. 

- Ανοίξτε την εφαρμογή και αγγίξτε στ συσκευή για να την 

επανασυνδέσετε αν δείχνει "Disconnected" 

(Αποσυνδεδεμένη). 

- Αν ο χρήστης έχει iPhone, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή Wear OS by 

Google εκτελείται στο παρασκήνιο. 

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο έχει τουλάχιστον 70% φόρτιση. 

- Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει τουλάχιστον 70% φόρτιση. 

- Βεβαιωθείτε ότι ρολόι είναι ενημερωμένο. 

- Βεβαιωθείτε από τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας ότι στο τηλέφωνο 

εκτελείται το πιο ενημερωμένο λειτουργικό σύστημα. 

 
ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΩ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΟΥ ΣΤΙΣ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ; 

Αν αντιμετωπίζετε συνεχώς προβλήματα τα οποία δεν επιλύονται ούτε με τις μεθόδους 

αντιμετώπισης προβλημάτων, μπορεί να χρειαστεί να αποσυνδέσετε και να 

πραγματοποιήσετε επαναφορά στο ρολόι σας. Επειδή μια επαναφορά στις 

εργοστασιακές ρυθμίσεις καταργεί όλες τις υπάρχουσες ρυθμίσεις και λογαριασμούς, 

θα χρειαστεί να ρυθμίσετε πάλι το ρολόι σας μετά από επαναφορά. 

- Σύρετε γρήγορα το δάκτυλό σας προς τα κάτω από το πάνω μέρος της οθόνης. 

- Αγγίξτε Settings (Ρυθμίσεις) και κατόπιν κινηθείτε με κύλιση προς τα κάτω και 
αγγίξτε System (Σύστημα). 

- Αγγίξτε Disconnect & reset (Αποσύνδεση & επαναφορά) και κατόπιν αγγίξτε το 
τσεκάρισμα για να επιβεβαιώσετε. 

- Ενώ γίνεται η επαναφορά του smartwatch, μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth 

του τηλεφώνου σας και καταργήστε τη συσκευή από τη λίστα σας. 

 
ΠΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩ ΝΕΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ SMARTWATCH ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ; 

Αφού πραγματοποιήσετε επαναφορά της συσκευής σας και την έχετε καταργήσει από τις 

ρυθμίσεις Bluetooth του τηλεφώνου σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε νέα σύζευξή της 

στην εφαρμογή Wear OS by Google. Ανοίξτε το πάνω αριστερό μενού και αγγίξτε 

Connect a watch (Σύνδεση ενός ρολογιού). Έτσι θα μεταφερθείτε πάλι στη διαδικασία 

σύζευξης και αρχικής ρύθμισης. 

 
ΞΕΧΑΣΑ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΟΡΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ 

ΝΑ ΤΟ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΩ. ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΩ ΑΥΤΟ; 

Για να αποκτήσετε εκ νέου πρόσβαση στο smartwatch σας, πρέπει να 

πραγματοποιήσετε μια Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ακολουθήστε τα 

εξής βήματα: 



- Εισάγετε έναν μη έγκυρο κωδικό πρόσβασης 3 φορές διαδοχικά. Περιμένετε 15 
δευτερόλεπτα. 

- Εισάγετε πάλι έναν μη έγκυρο κωδικό πρόσβασης, πάλι 3 φορές διαδοχικά. 
Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. 

- Εισάγετε έναν μη έγκυρο κωδικό πρόσβασης για τελευταία φορά, πάλι 3 

φορές διαδοχικά. Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. 

- Το ρολόι θα παρουσιάσει μια αναδυόμενη κάρτα που ζητά Factory Reset 

(Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις). Αγγίξτε το τσεκάρισμα ή το 

κουμπί Done (Τέλος). 

- Αφού ολοκληρωθεί η επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, θα χρειαστεί να 

πραγματοποιήσετε νέα σύζευξη του smartwatch σας με το τηλέφωνό σας. 

- Καταργήστε το όνομα συσκευής από την προσωρινή μνήμη Bluetooth πριν τη 
σύζευξη στην εφαρμογή. 

 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ; 

Ανοίξτε την εφαρμογή Wear OS by Google. Η πρόσβαση και οι τροποποιήσεις στις 

Notifications (Ειδοποιήσεις), στο Calendar (Ημερολόγιο) και στις Advanced Settings 

(Προηγμένες Ρυθμίσεις) είναι εφικτές από την αρχική οθόνη. 

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ; 

Το όνομά σας βασίζεται στις ρυθμίσεις σας για τον λογαριασμό Google. Αλλάξτε το όνομά 

σας από τον λογαριασμό Google στο τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. 

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΟΥ; 

Ο κωδικός πρόσβασής σας βασίζεται στις ρυθμίσεις σας για τον λογαριασμό Google. 

Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασής σας από τον λογαριασμό Google στο τηλέφωνο ή τον 

υπολογιστή σας. 

 
ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ WEAR OS BY GOOGLE; 

Η γλώσσα της εφαρμογής καθορίζεται από τη γλώσσα που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνό 

σας. Αλλάξτε τη ρύθμιση γλώσσας στο smartphone σας για να επηρεάσετε την επιλογή 

γλώσσας στο smartwatch σας. 

 
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ; 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας, 
ακολουθήστε τα εξής βήματα: 

- Ανοίξτε την εφαρμογή Wear OS by Google και κατόπιν ανοίξτε το μενού στην 
πάνω αριστερή γωνία. 

- iOS: Αγγίξτε Privacy Policy (Πολιτική Απορρήτου) για να μάθετε περισσότερα 
σχετικά με τη χρήση των δεδομένων. 

- Android: Αγγίξτε το About (Σχετικά) και κατόπιν αγγίξτε Privacy Policy (Πολιτική 
Απορρήτου). 

 
ΤΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΧΕΙ ΤΟ SMARTWATCH ΜΟΥ; 

Το smartwatch σας καλύπτεται από περιορισμένη εγγύηση 2 ετών. 

 



 
Τα σήματα Google, Wear OS by Google, Google Play, Google Fit, Google Pay, Google 

Assistant, Google Calendar, Gmail, Android and Android Go Edition αποτελούν εμπορικά 

σήματα της Google LLC. 

 
Το σήμα App Store αποτελεί εμπορικό σήμα 

της Apple, Inc. Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό 

σήμα της Bluetooth SIG, Inc. 


