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Όλοι οι σχετικοί όροι με μια ματιά

ΓΛΩΣΣΑΡΙ Έναρξη χρήσης

Ελληνικά

TIME Δυνατότητες σε λειτουργία ώρας
DATE  Λειτουργία ημερομηνίας
ALARM  Λειτουργία ξυπνητηριού
TIMER  Λειτουργία αντίστροφης μέτρησης
CHRONO  Λειτουργία χρονογράφου
AM  Ώρα από 00.00 – 12.00
PM  Ώρα από 12.00 – 24.00
Swatch .beat  Ώρα διαδικτύου

ACTIVITY  Δυνατότητες σε λειτουργία 
δραστηριότητας

%TODAY  Επίπεδο επίτευξης στόχου
KCAL  Σύνολο θερμίδων που έκαψες κατά 

τη διάρκεια της ημέρας
STEPS  Σύνολο βημάτων
Ημερήσιος  
στόχος  Στόχοι δραστηριότητας για 24 ώρες

FAN  Δυνατότητες σε λειτουργία 
οπαδού

FAN HEAT  Συνολική δράση από δραστηριό-
τητα οπαδού, ένταση και αριθμό 
χειροκροτημάτων, καθώς και αριθμό 
la-ola/κυμάτων

FAN RANK  Κατατάξεις από δραστηριότητες 
οπαδού

CONNECT  Σύνδεση ρολογιού και 
smartphone

SYNC  Συγχρονισμός δεδομένων
SETTINGS  Ρυθμίσεις εφαρμογής στο 

smartphone
MY PROFILE  Ρυθμίσεις προφίλ στο smartphone
BACKUP  Αποθήκευση αρχείων σε αποθηκευ-

τικό χώρο στο cloud

ON  Ενεργοποίηση λειτουργιών
OFF  Απενεργοποίηση λειτουργιών
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Περισσότερη διασκέδαση στις δραστηρίοτητες 
με το Swatch Touch Zero Two.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έναρξη χρήσης

TIME 
Time. Date. Alarm.  
Timer. Chrono. 
Swatch .beat

FAN
Μέτρησε την ένταση 
των χειροκροτημάτων 
και τα la-ola/κύματα.  

ACTIVITY 
Μέτρησε τις επιδόδεις 
σου. Θέσε στόχους. 
Έλεγξε τα επιτεύγμα-
τά σου. Μέτρησε τα 
βήματά σου.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
3 bar.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Διαθέτει μπαταρία 
μεγάλης διάρκειας.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ξεδίπλωσε τις δυνα-
τότητές σου με την 
εφαρμογή. Μοιράσου 
τα αποτελέσματα με 
άλλους
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Λειτουργίες ΩΡΑΣ
Ώρες Λεπτά

Δευτερόλεπτα/Έτος

Τρόποι λειτουργίας 
ρολογιού

Πληροφορίες ΟΠΑΔΟΥ 
και ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Στόχος/ανταμοιβές

Bluetooth ενεργό

Συγχρονισμός 
δεδομένων

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ 
ενεργοποιημένο 

Χαμηλή μπαταρία

Επεξήγηση της οθόνης 
του ρολογιού 

Περιοχή αφής 
οθόνης

Αριστερό τμήμα Κεντρικό τμήμα Δεξί τμήμα

Έναρξη χρήσηςΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Έλεγχος του ρολογιού με 
την άκρη του δακτύλου

 Σάρωση  
·  Πρόσβαση και εναλλαγή μεταξύ τρόπων 
λειτουργίας 

· Προσαρμογή ρυθμίσεων 

Bluetooth/Συγχρονισμός
ενεργοποίηση/απενερ-

γοποίηση

Οπίσθιος φωτισμός 
ενεργοποίηση

Παρατεταμένο πάτημα 
στο δεξί τμήμα για 
οπίσθιο φωτισμό

 Παρατεταμένο πάτημα
· Πρόσβαση στις ρυθμίσεις 
· Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργιών

Έναρξη/διακοπή 
και συνέχιση

Λειτουργίες

Ρυθμίσεις

Έναρξη/διακοπή 
και συνέχιση

 Στιγμιαίο πάτημα
· Πρόσβαση και περιήγηση στις λειτουργίες
· Έναρξη, διακοπή και συνέχιση λειτουργιών 
· Επιβεβαίωση ρυθμίσεων

Έναρξη χρήσηςΠΛΟΗΓΗΣΗ
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ALTE BEZELS

1.

2.

3.

4.

Ελληνικά

Πρόσβαση σε όλες τις 
λειτουργίες με λίγα βήματα

Κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης 
ενέργειας (οθόνη έναρξης)
Το ρολόι μεταβαίνει σε κατάσταση χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας* όταν δεν παρατη-
ρείται δραστηριότητα.

Τρόποι λειτουργίας
Οι τρόποι λειτουργίας TIME, 
ACTIVITY και FAN περιλαμβάνουν 
όλες τις κύριες λειτουργίες του 
ρολογιού.

Λειτουργίες
Σε κάθε τρόπο λειτουργίας, είναι 
δυνατή η πρόσβαση και η προβολή 
συγκεκριμένων λειτουργιών αναλυτικά.

Ρυθμίσεις
Προσάρμοσε τις ρυθμίσεις* του TIME 
σύμφωνα με τις ανάγκες σου.

* Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για το ACTIVITY.

* Οι ενεργοποιημένες λειτουργίες εξακολουθούν 
να εκτελούνται στο παρασκήνιο.

Έναρξη χρήσηςΠΛΟΗΓΗΣΗ

Γρήγορη πρόσβαση 
στις ρυθμίσεις του TIME 
με ένα παρατεταμένο 
πάτημα.

Πρόσβαση στις ρυθμίσεις 
του TIME στον τρόπο 
λειτουργίας TIME με 
παρατεταμένο πάτημα.

Εναλλαγή μεταξύ 
τρόπων λειτουργίας 
με σάρωση.
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A B C

D E F Swatch .beat

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT

Α Β Γ

Δ Ε ΣΤ

Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες 
στον τρόπο λειτουργίας TIME:

Περιηγήσου σε αυτές τις λει-
τουργίες με στιγμιαία πατήματα.

TIME (ΩΡΑ) DATE 
(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)

CHRONO 
(ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ)

ALARM 
(ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ)

Οι λειτουργίες αναλυτικά

Ελληνικά

TIMER (ΑΝΤΙ- 
ΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ)
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TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT

Ελληνικά

1

Α

2 3 4

ρύθμιση ρύθμιση ρύθμιση ρύθμισηεπιβεβαίωση επιβεβαίωση επιβεβαίωση επιβεβαίωση

* Η αλλαγή της μορφής ώρας αλλάζει και τη μορφή 
ημερομηνίας.

     Πρόσβαση στις ρυθμίσεις 
του TIME (ΩΡΑ):

Ώρες Λεπτά Δευτερόλεπτα Μορφή ώρας

 Σάρωση για ρύθμιση ωρών.  
Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση. 
 Σάρωση για ρύθμιση λεπτών.  
Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση. 
 Σάρωση για ρύθμιση δευτερολέ-
πτων.  
Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση. 
 Σάρωση για ρύθμιση μορφής 12/24*. 
Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.

Σάρωση για πρόσβαση στον τρόπο 
λειτουργίας TIME. 

Στιγμιαίο πάτημα για περιήγηση στις 
λειτουργίες του TIME. Μετάβαση 
στο TIME.

Παρατεταμένο πάτημα για πρόσβαση 
στις ρυθμίσεις του TIME.

1

2

3

4

Γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις του TIME από 
την κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας 
με ένα παρατεταμένο πάτημα.

Οι λειτουργίες αναλυτικά
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TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT

Ελληνικά

 Σάρωση για ρύθμιση ημέρας.  
Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.
 Σάρωση για ρύθμιση μήνα.  
Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.
 Σάρωση για ρύθμιση έτους.  
Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.

1

2

3

2 3

ρύθμιση ρύθμιση ρύθμισηεπιβεβαίωση επιβεβαίωση επιβεβαίωση

1 Ημέρα Μήνας Έτος

     Πρόσβαση στις ρυθμίσεις 
του DATE (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ):

Σάρωση για πρόσβαση στον τρόπο 
λειτουργίας TIME. 

Στιγμιαίο πάτημα για περιήγηση στις 
λειτουργίες του TIME. Μετάβαση 
στο DATE.

Παρατεταμένο πάτημα για πρόσβαση 
στις ρυθμίσεις του DATE.

Γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις του DATE από την κατάσταση χαμηλής κατανάλω-
σης ενέργειας με στιγμιαίο πάτημα και, στη συνέχεια, παρατεταμένο πάτημα.

Οι λειτουργίες αναλυτικά

Β
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TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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 Σάρωση για ρύθμιση ωρών.  
Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση. 
 Σάρωση για ρύθμιση λεπτών.  
Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.
 Το σύμβολο ξυπνητηριού υποδηλώ-
νει ενεργοποιημένο ALARM.

ρύθμιση επιβεβαίωση/ενεργοποίησηρύθμιση επιβεβαίωση

3 Ενεργοποιημένο

     Πρόσβαση στις ρυθμίσεις 
του ALARM (ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ):

Σάρωση για πρόσβαση στον τρόπο 
λειτουργίας TIME. 

Στιγμιαίο πάτημα για περιήγηση στις 
λειτουργίες του TIME. Μετάβαση 
στο ALARM.

Παρατεταμένο πάτημα για ενερ-
γοποίηση (ή απενεργοποίηση) του 
ALARM.

1

2

3

* Οι ήχοι για το ALARM μπορούν να αλλάξουν από την 
εφαρμογή για κινητά.

Οι λειτουργίες αναλυτικά

Γ

1 2Ώρες Λεπτά
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TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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ρύθμιση ρύθμιση ρύθμισηεπιβεβαίωση επιβεβαίωση επιβεβαίωση μηδενισμόςέναρξη/διακοπή

1 2 3 4 5Ώρες Λεπτά Δευτερόλεπτα

 Σάρωση για ρύθμιση ωρών.  
Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση. 
 Σάρωση για ρύθμιση λεπτών.  
Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση. 
 Σάρωση για ρύθμιση δευτερολέπτων.  
Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.
 Στιγμιαία πατήματα στο αριστερό 
ή το δεξί τμήμα για έναρξη, διακοπή 
και συνέχιση.
 Παρατεταμένο πάτημα στο κεντρικό 
τμήμα για μηδενισμό (μόνο στον τρόπο 
λειτουργίας ρυθμίσεων χρονομέτρου).

1

2

3

4

5

     Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του 
TIMER (ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ):

Σάρωση για πρόσβαση στον τρόπο 
λειτουργίας TIME. 

Στιγμιαίο πάτημα για περιήγηση στις 
λειτουργίες του TIME. Μετάβαση 
στο TIMER.

Παρατεταμένο πάτημα για πρόσβαση
στις ρυθμίσεις του TIMER.

Οι λειτουργίες αναλυτικά

Δ
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     Πρόσβαση στις ρυθμίσεις του 
CHRONO (ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ):

Σάρωση για πρόσβαση στον τρόπο 
λειτουργίας TIME. 

Στιγμιαίο πάτημα για περιήγηση στις 
λειτουργίες του TIME. Μετάβαση στο 
CHRONO.

Οι λειτουργίες αναλυτικά

 Το CHRONO αρχίζει να εκτελείται 
αμέσως μετά από στιγμιαίο πάτημα 
στο αριστερό ή το δεξί τμήμα. Με νέο 
πάτημα στο ίδιο τμήμα, το CHRONO 
σταματάει. Με νέο πάτημα, συνεχίζει.
 Με παρατεταμένο πάτημα στο 
κεντρικό τμήμα η τιμή επαναφέρεται 
στο 00.00.00.0.

έναρξη/διακοπή/συνέχιση μηδενισμός

2

1

Αν είναι ενεργοποιημένο το CHRONO, το ρολόι δεν μεταβαίνει 
αυτόματα σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Ε

1 2

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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     Πρόσβαση στο Swatch .beat*:

Σάρωση για πρόσβαση στον τρόπο 
λειτουργίας TIME. 

Στιγμιαίο πάτημα για περιήγηση στις 
λειτουργίες του TIME. Μετάβαση 
στο BEAT.

Παρατεταμένο πάτημα για πρόσβαση 
στις ρυθμίσεις του BEAT.

 Σάρωση για ρύθμιση ωρών.  
Στιγμιαίο πάτημα για επιβεβαίωση.
 Swatch .beat (ώρα διαδικτύου). 
Τι είναι; Η Swatch διαίρεσε την 
ημέρα σε 1000 beat (χτύπους).  
Ένα Swatch .beat ισοδυναμεί 
με 1 λεπτό και 26,4 δευτερόλεπτα.

1ΣΤ

Οι λειτουργίες αναλυτικά

ρύθμιση επιβεβαίωση

2

Γιατί να χρησιμοποιώ  
ώρα διαδικτύου;
Μάθε τα οφέλη 
αναλυτικά. 
Σάρωσε τον κωδικό 
QR-Code ή επισκέψου 
τον ιστότοπό μας  
www.swatch.com/
internet-time

1 2Swatch .beat

TIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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· Μέτρα τη δραστηριότητά σου τώρα.
· Όσο πιο έντονη η δραστηριότητα, 

τόσο μεγαλύτερος ο αριθμός:
 0 σημαίνει καμία δραστηριότητα, 

999 μέγιστη δραστηριότητα.
· Η τιμή ενημερώνεται κάθε 5 δευτε-

ρόλεπτα.
· Η μέση ωριαία δραστηριότητα κατα-

γράφεται και εμφανίζεται γραφικά 
στην εφαρμογή.

· Από προεπιλογή, ορίζεται ένας 
μέσος στόχος. Όρισε τον δικό σου 
ημερήσιο στόχο στην εφαρμογή.

· Ο ημερήσιος στόχος σου καθορίζε-
ται για τη μέση δραστηριότητά σου 
εντός 24 ωρών.

· Έλεγξε το ποσοστό που έχεις 
πετύχει: 0,0% σημαίνει ότι δεν 
έκανες τίποτα, 100% σημαίνει ότι 
ο στόχος επετεύχθη (υποδηλώνεται 
με ένα σύμβολο κυπέλλου.)

· Η τιμή ανανεώνεται κάθε λεπτό.
· Καταγράφεται κάθε ώρα και 

μεταφέρεται μόλις συγχρονιστεί με 
την εφαρμογή.

Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες 
στον τρόπο λειτουργίας ACTIVITY 
(ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ):

CURRENT ACTIVITY 
(ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)

%TODAY (%ΣΗΜΕΡΑ)

STEPS (ΒΗΜΑΤΑ)
Αριθμός βημάτων σε ημερήσια βάση.

Περιηγήσου σε αυτές τις λει-
τουργίες με στιγμιαία πατήματα.

KCAL (ΘΕΡΜΙΔΕΣ)
Σύνολο θερμίδων που έκαψες κατά τη 
διάρκεια της ημέρας με βάση τον μετρητή 
βημάτων.

Οι λειτουργίες αναλυτικάTIME                    FAN    CONNECTACTIVITY
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 CURRENT ACTIVITY 
(ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ).
 %TODAY (%ΣΗΜΕΡΑ).
 KCAL (ΘΕΡΜΙΔΕΣ).
 STEPS* (ΒΗΜΑΤΑ).
Με νέο στιγμιαίο πάτημα, επιστρέ-
φεις στην ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-
ΤΗΤΑ. 

περιήγηση περιήγηση περιήγηση

Τα επάνω δύο ψηφία 
αντιπροσωπεύουν τις 
χιλιάδες

Τα κάτω τρία ψηφία 
αντιπροσωπεύουν τις 
εκατοντάδες

1 2 3 4

2

3

4

· Μέγ. αριθμός βημάτων που αποθηκεύονται στη μνήμη ανά 
ημέρα: 65.000.  Στη συνέχεια, εμφανίζεται η ένδειξη 
«FULL» για την ημέρα.

· Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων 
είναι 31 ημέρες.

· Η τιμή του % σήμερα επαναφέρεται τα μεσάνυχτα στο 0%.

* Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση αυτών των 
λειτουργιών, καθώς έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό 
χαρακτήρα.

Οι υπολογισμοί του μετρητή βημάτων βασίζονται 
σε μετρήσεις μέσου σώματος. Ρύθμισε τα 

ακριβή σωματικά δεδομένα σου στο ρολόι σου μέσω της 
εφαρμογής στο smartphone, για να λαμβάνεις ακόμα πιο 
ακριβή αποτελέσματα.

1Περιήγηση στο ACTIVITY*:

Σάρωση για πρόσβαση στον τρόπο 
λειτουργίας ACTIVITY. 

Στιγμιαίο πάτημα για περιήγηση στις 
λειτουργίες του ACTIVITY.

* Ο μετρητής βημάτων είναι πάντα ενεργοποιημένος.

Οι λειτουργίες αναλυτικάTIME  ACTIVITY    FAN    CONNECT
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· Το FAN HEAT εμφανίζει τη 
συνολική απόδοσή σου από τα 
ακόλουθα: 1. δραστηριότητα 
οπαδού, 2. ένταση και αριθμός 
χειροκροτημάτων και 3. αριθμός 
la-ola/κυμάτων.

· Η τιμή καταγράφεται και εμφανίζε-
ται μόνο όταν είναι ενεργοποιημέ-
νο το FAN HEAT.

· Όσο περισσότερα τα la-ola/κύματα 
και τα χειροκροτήματα, τόσο υψη-
λότερη θα είναι η τιμή: 0 σημαίνει 
καμία δράση, 999 σημαίνει μέγιστη 
δράση.

· Η τιμή ανανεώνεται κάθε 5 δευτε-
ρόλεπτα. 

· Η μέση ένταση οπαδού κάθε 
5λεπτης περιόδου καταγράφεται 
και εμφανίζεται γραφικά στην 
εφαρμογή σου.

Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες 
στον τρόπο λειτουργίας FAN:

      FAN HEAT 
(ΕΝΤΑΣΗ ΟΠΑΔΟΥ)

Περιηγήσου σε αυτές τις λει-
τουργίες με στιγμιαία πατήματα.

Οι λειτουργίες αναλυτικά

Α       FAN RANK 
(ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΠΑΔΟΥ)
· Το FAN RANK εμφανίζει την κατάτα-

ξή σου.
· Λαμβάνεις πληροφορίες από την 

εφαρμογή.

Β

TIME  ACTIVITY             CONNECTFAN

LA-OLA
LA-OLA

LA-OLA
LA-OLALA-OLA

CLAPCLAP

CLAPCLAP

LA-OLA
LA-OLA

CLAPCLAP

LA-OLA



141

TIME  ACTIVITY             CONNECTFAN

Ελληνικά

Οι πληροφορίες του RANK μπορούν να 
ενημερωθούν μόνο μέσω εφαρμογής στο 
smartphone σου. Για αυτόν το λόγο, θα πρέπει 

να συγχρονίζεις τακτικά το ρολόι σου (μεταφορτώνο-
ντας δεδομένα στο smartphone), ώστε το RANK να 
είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβές.

21

Στο ρολόι μπορούν να αποθηκευτούν έως 
10 περίοδοι FAN HEAT των 3 ωρών. Οι 
επόμενες περίοδοι αντικαθιστούν συνεχώς τις 

προηγούμενες περιόδους. Για αυτόν το λόγο, θα πρέπει 
να συγχρονίζεις τακτικά το ρολόι σου (μεταφορτώνοντας 
δεδομένα στο smartphone) για την αποφυγή απώλειας 
δεδομένων.

**  Δεν είναι δυνατή η 
πραγματοποίηση 
τροποποιήσεων 
στο FAN RANK.

* Μετά από 3 ώρες, η 
λειτουργία FAN HEAT 
απενεργοποιείται 
αυτόματα.

 Παρατεταμένο πάτημα για ενεργο-
ποίηση ή απενεργοποίηση του HEAT*.

 Δες τις λειτουργίες του RANK**.

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

1

περιήγηση

2

     Ενεργοποίηση ή απενεργοποίη-
ση του FAN HEAT.

     Περιήγηση στις λειτουργίες 
του FAN RANK.

Σάρωση για πρόσβαση στον τρόπο 
λειτουργίας FAN.

Στιγμιαίο πάτημα για περιήγηση στις 
λειτουργίες του FAN. Μετάβαση 
στο HEAT.

Σάρωση για πρόσβαση στον τρόπο 
λειτουργίας FAN.

Στιγμιαίο πάτημα για περιήγηση στις 
λειτουργίες του FAN. Μετάβαση 
στο RANK.

Οι λειτουργίες αναλυτικά

Α Β
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    Όταν αναβοσβήνει το εικονίδιο 
του Bluetooth, μπορεί να ξεκινή-
σει η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ από την εφαρμογή.
 Το περιστρεφόμενο σχήμα υποδει-
κνύει τη μεταφόρτωση δεδομένων.

1

2

Στην εφαρμογή, επίλεξε SETTINGS / MY PROFILE 
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ / ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΥ) και επίλεξε BACKUP 
(ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ), για να ξεκινήσει η 
διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Για την 
αποφυγή απώλειας δεδομένων, η διαδικασία δημιουρ-
γίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων πρέπει να 
εκτελείται τακτικά.

Μετά τη μεταφορά των δεδομένων, απενεργοποίησε 
τη σύνδεση Bluetooth. Όσο είναι ενεργή η λειτουργία 
Bluetooth, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε καμία 
άλλη λειτουργία. 

Πριν από τη σύνδεση, βεβαιώσου ότι 
έχεις ενεργοποιήσει το Bluetooth στο 
smartphone σου. Κατά τη ζεύξη των 

δύο συσκευών ή το συγχρονισμό των δεδομένων, το 
ρολόι και το smartphone πρέπει να βρίσκονται όσο 
το δυνατόν πιο κοντά. 

21

Έναρξη συγχρονισμού:

Παρατεταμένο πάτημα στο αριστερό 
τμήμα, για ενεργοποίηση της λειτουρ-
γίας Bluetooth.

Οι λειτουργίες αναλυτικά

ενεργοποίηση
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Το ρολόι Swatch Touch Zero Two είναι 
συμβατό με τις περισσότερες συσκευές 
iOS® και AndroidTM που διαθέτουν τις 
πιο πρόσφατες εκδόσεις λογισμικού.

Οι υποστηριζόμενες συσκευές Android διαθέτουν 
τις ακόλουθες προδιαγραφές:
Έκδοση Bluetooth 4.BLE, Android 4.4 ή μεταγε-
νέστερη.

Υποστηρίζονται οι περισσότερες συσκευές iOS. Προς 
το παρόν, το Swatch Touch Zero Two υποστηρίζει 
τις ακόλουθες συσκευές:
iPhone® 4S ή μεταγενέστερο.

Η συσκευή σου πρέπει να χρησιμοποιεί την πιο πρό-
σφατη έκδοση iOS.

Λήψη της εφαρμογής από: 
·  App Store
·  Google PlayTM 

Εναλλακτικά, μπορείς να μεταβείς στη διεύθυνση 
www.swatch.com και να πραγματοποιήσεις λήψη της 
εφαρμογής απευθείας από τον ιστότοπο.

Σημείωση: Οι ενημερώσεις λογισμικού για το ρολόι σου 
ενδέχεται να εγκαθίστανται αυτόματα μέσω Bluetooth. 
Η μεταφορά μπορεί να διαρκέσει έως 15 λεπτά. Μην 
διακόπτεις τη σύνδεση.

Περισσότερη διασκέδαση 
με την εφαρμογή
Διεύρυνε τις δυνατότητές σου. 
Πραγματοποίησε λήψη της 
εφαρμογής Swatch Touch 
Zero και σύνδεσε το ρολόι 
σου με το smartphone σου. 

Οι λειτουργίες αναλυτικά
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1 2

Πρόσθετες πληροφορίεςΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 Εάν στην οθόνη εμφανίζονται γραμ-
μές αντί για χαρακτήρες, αφαίρεσε την 
μπαταρία και τοποθέτησέ την ξανά μετά 
από 2 λεπτά, για να επανεκκινήσεις το 
ρολόι. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επι-
κοινώνησε με τον πλησιέστερο έμπορο 
λιανικής της Swatch. 

Καθαρισμός
 Ξέπλυνε προσεκτικά το λουράκι του 
ρολογιού αποκλειστικά με κρύο νερό. 
Μην χρησιμοποιείς σαπούνι ή απορρυ-
παντικά.



145

1 2

CR2032 
20.00 X 3.20/3.00 V
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Όταν η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί, η μέτρηση βη-
μάτων και η δραστηριότητα παύουν να καταγράφονται, η 
πρόσβαση στη λειτουργία FAN δεν είναι πλέον εφικτή και 
δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της σύνδεσης Bluetooth 
και της λειτουργίας οπίσθιου φωτισμού.

Προσοχή: Κίνδυνος υπερθέρμανσης και τραυματισμού, 
αν η μπαταρία αντικατασταθεί με λανθασμένο τύπο. 
Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να απορ-
ρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Κατά την αντικατάσταση της μπαταρίας, πρόσεξε να 
μην προκληθεί ζημιά στο θετικό (+) πόλο, ο οποίος 
βρίσκεται στο πλάι. Ο αρνητικός (–) πόλος βρίσκεται 
στη βάση.

1

2

Πρόσθετες πληροφορίεςΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
Μπαταρία 
 Όταν εμφανιστεί το σύμβολο της 
μπαταρίας στο ρολόι, η μπαταρία 
εξαντ λείται. Φρόντισε να αντικαταστή-
σεις σύντομα την μπαταρία. 
 Για αντικατάσταση, απευθύνσου 
στον πλησιέστερο έμπορο λιανικής 
της Swatch.

Ήχος 
Το ηχητικό σήμα είναι απενεργοποιη-
μένο από προεπιλογή. Μπορείς να το 
ενεργοποιήσεις/απενεργοποιήσεις με 
την εφαρμογή Swatch Touch Zero.
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Διαδικασία επαναφοράς
  Αφαίρεσε την μπαταρία. Περίμενε 2 

λεπτά. Τοποθέτησε ξανά την μπατα-
ρία και περίμενε να ολοκληρωθεί η 
ακόλουθη διαδικασία: 

 Περίμενε ένα ακόμη δευτερόλεπτο. 
Στη συνέχεια, άγγιξε ταυτόχρονα και 
τα 3 τμήματα της οθόνης αφής, έως 
ότου εμφανιστεί η ένδειξη «tESt» στην 
οθόνη.
 Πάτησε στιγμιαία την ένδειξη (tESt) 
και σάρωσε για να επιλέξεις «InIt 06». 
Πάτησε ξανά στιγμιαία για είσοδο στη 
λειτουργία.
 Πάτησε παρατεταμένα το (YES), 
για να επιβεβαιώσεις την ανάκτηση 
δεδομένων.
 Σάρωσε προς το «End» και πάτησε 
στιγμιαία για επιβεβαίωση, ώστε να 
επανεκκινηθεί το ρολόι: Ακούγεται ένας 
ήχος από το ρολόι για 2 δευτερόλεπτα, 
έως ότου ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση.

2

1

3

4

3 4

5

επιβεβαίωση επανεκκίνησηρύθμισηέναρξηρύθμιση

2

παρατεταμένο πάτημα και στα τρία τμήματα ταυτόχρονα

· Ακούγεται ένας ήχος από το ρολόι για 2 δευτερό-
λεπτα.

· Εκτελείται επαναφόρτωση του συστήματος και ο 
ήχος σταματάει.

· Η οθόνη ανάβει για 5 δευτερόλεπτα.

Πρόσθετες πληροφορίεςΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕ-
ΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΗ

5


