
 

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο ανιχνευτής δραστηριότητας Geeksme, είναι ένα βραχιόλι που στοχεύει να σας 

βοηθήσει να επιτύχετε όσα είναι σημαντικά στη ζωή σας. Είτε θέλετε να είστε πιο 

δραστήριοι, είτε να ξεκουράζεστε περισσότερο, είτε να απολαύσετε περισσότερο 

την σεξουαλική σας ζωή ή ακόμα και να κάνετε κάτι για το περιβάλλον, το Geeksme 

θα είναι εκεί για εσάς. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

 Ανιχνευτής 

 Βραχιόλι 

 Φορτιστής 

 Καλώδιο USB 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Για λόγους ασφαλείας και άνεσης, η συσκευή Geeksme βρίσκεται ανενεργή μέσα 

στο κουτί της, για να την ενεργοποιήσετε εσείς όποτε το επιθυμείτε. 

Για να το ενεργοποιήσετε συνδέστε τον φορτιστή στο καλώδιο USB και συνδέστε τα 

σε έναν υπολογιστή ή μια πρίζα. Συνδέστε τον ανιχνευτή στον φορτιστή. 

Όταν το συνδέσετε, η οθόνη θα δείχνει τα παρακάτω μηνύματα: 

 

 

Ο ανιχνευτής θα δείχνει το επίπεδο της μπαταρίας: 

 

 

Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί θα εμφανιστεί το ακόλουθο εικονίδιο: 

 

Μέχρι να συγχρονίσετε τον ανιχνευτή με το smartphone σας, στην οθόνη σας θα 

βλέπετε μόνο το ακόλουθο εικονίδιο: 



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ SMARTPHONE ΣΑΣ 

Για να συνδέσετε την συσκευή Geeksme με το smartphone σας πρέπει να 

κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την δωρεάν εφαρμογή Geeksme, η οποία είναι 

διαθέσιμη για iOs και Android. 

Τεχνικές απαιτήσεις 

 Η εφαρμογή είναι συμβατή με smartphones που χρησιμοποιούν Android 4.3+ και 

iOs 7+. Το smartphone σας χρειάζεται σύνδεση Bluetooth 4.0 για να συγχρονιστεί με 

τον ανιχνευτή. Μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα συμβατότητας των κινητών με τα 

οποία το Geeksme έχει πιστοποιηθεί ως συμβατό, εδώ: www.geeksme.com/devices 

Εγγραφή και συγχρονισμός 

Εφόσον έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή, θα πρέπει να εγγραφείτε, 

χρησιμοποιώντας μια ισχύουσα ηλεκτρονική διεύθυνση email και έναν κωδικό ο 

οποίος θα σας δίνει πρόσβαση στις πληροφορίες σας. Θα πρέπει επίσης να γράψετε 

ένα όνομα χρήστη για να μπορεί η εφαρμογή να σας απευθύνεται. 

Όταν κάνετε τα παραπάνω, συνδέστε τον ανιχνευτή με το smartphone σας μέσω 

Bluetooth. Εάν το Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένο, η εφαρμογή θα σας ζητήσει 

την άδεια για να το κάνει. Επιλέξτε τον ανιχνευτή Geeksme από την λίστα συσκευών 

που θα εμφανιστεί στο Bluetooth σας. 

Στην οθόνη του ανιχνευτή σας, θα εμφανιστεί ένα τετραψήφιο νούμερο το οποίο θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσετε προκειμένου να συνδεθείτε με το smartphone σας, για 

λόγους ασφαλείας. Αυτό σας επιτρέπει να είστε ο μοναδικός που έχει πρόσβαση 

στις πληροφορίες που φυλάσσονται στον ανιχνευτή σας, τώρα μα και στο μέλλον. 

 

Τώρα ο ανιχνευτής σας είναι συγχρονισμένος. Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, θα 

βλέπετε το εικονίδιο του Bluetooth στο πάνω μέρος της οθόνης του ανιχνευτή σας. 

 

Η εφαρμογή θα σας ζητήσει να συμπληρώσετε μερικές προσωπικές πληροφορίες. 

Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για να υπολογιστούν κάποιες από τις 

πληροφορίες τις οποίες σας παρέχει ο ανιχνευτής, όπως οι θερμίδες και το λίπος 

που κάψατε ή η απόσταση που περπατάτε κάθε ημέρα. Αυτές οι πληροφορίες 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουμε συμβουλές. Μπορείτε να 

αλλάξετε τις πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή και σας συστήνουμε να 

http://www.geeksme.com/devices


ενημερώνετε τα δεδομένα σας διαρκώς, ώστε οι πληροφορίες που λαμβάνετε να 

είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να θυμάστε πως παρόλο που οι πληροφορίες που φυλάσσονται στη βάση 

δεδομένων σας είναι προσωπικές και απόρρητες, η ασφάλεια του κινητού σας είναι 

δική σας ευθύνη. 

 

ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 

Όταν συμπληρώνετε τις προσωπικές σας πληροφορίες, μπορείτε να θέσετε και τους 

δικούς σας καθημερινούς στόχους, π.χ. επιθυμητά βήματα και απόσταση, θερμίδες 

και λίπος που θέλετε να κάψετε και διάρκεια άσκησης. 

Εδώ μπορείτε να δείτε τους καθημερινούς στόχους που προτείνει το Geeksme, 

όμως μπορείτε να τους αλλάξετε τώρα ή και οποτεδήποτε, από το κεντρικό μενού, 

ώστε να γίνετε σταδιακά πιο δραστήριοι ή να αυξήσετε την απόσταση που θέλετε 

να διανύετε. 

Η καθημερινή σας πρόοδος παρουσιάζεται σαν ένα ποσοστό και 

σαν μπάρα προόδου στην εφαρμογή και ενημερώνεται κάθε φορά 

που συγχρονίζετε τον ανιχνευτή με το smartphone σας, μπορείτε 

όμως να το βλέπετε και στον ανιχνευτή σας. Όσο πλησιάζετε στους 

στόχους σας, τα LED στην οθόνη σας θα ανάβουν, ένα ένα, μέχρι 

να ανάψουν και τα 12 και να έχετε επιτύχει το στόχο σας. Πέραν 

τούτου, μια σημαιούλα θα εμφανιστεί στο πάνω μέρος του 

ανιχνευτή σας για να υποδεικνύει πως πετύχατε τον στόχο σας και 

θα νιώσετε τον ανιχνευτή σας να δονείται όταν αυτό συμβεί.  

 



ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Όπως γνωρίζετε η συσκευή Geeksme έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί την 

φυσική σας άσκηση, τον ύπνο, την σεξουαλική σας δραστηριότητα καθώς και το 

περιβαλλοντικό σας αποτύπωμα. Οι πρώτες δυο ενέργειες (άσκηση & ύπνος) είναι 

αυτομάτως ενεργοποιημένες. Οι υπόλοιπες δυο είναι προαιρετικές και απαιτούν 

την ενεργοποίηση του χρήστη κάθε φορά που χρησιμοποιούνται. 

Η μνήμη της συσκευής μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα 30 ημερών, το μέγιστο. 

Αυτό σημαίνει πως μπορείτε να μην πραγματοποιείτε συγχρονισμό με το 

smartphone σας για 30 μέρες, φυλάσσοντας τα δεδομένα στη συσκευή σας. Θα 

πρέπει πάντοτε να θυμάστε πως αυτά τα δεδομένα δεν μεταφέρονται αυτομάτως 

στο smartphone σας, αλλά θα πρέπει να το κάνετε εσείς χειροκίνητα. 

 

g!fitness 

Χάρη στη λειτουργία g!fitness, ο ανιχνευτής σας επιτρέπει να καταγράφετε 

πληροφορίες αναφορικά με τα βήματα σας και την απόσταση που διανύετε, 

τις θερμίδες και το λίπος που καίτε και τον χρόνο που ασκήστε κατά τη 

διάρκεια του 24ώρου. Η καταμέτρηση του ανιχνευτή θα μηδενίζει 

καθημερινά τα μεσάνυχτα και θα αρχίζει τις καταγραφές της καινούριας 

ημέρας. 

 

 

 

Όταν θα συγχρονίζετε τον ανιχνευτή με το smartphone σας θα 

μπορείτε να ελέγχετε όλες τις πληροφορίες που αυτός 

συνέλλεξε από την τελευταία φορά που κάνατε συγχρονισμό, 

καθώς φυσικά και παλαιότερες πληροφορίες που έχετε ήδη 

μεταφέρει. 

Για να δείτε τις παλαιότερες πληροφορίες 

μπορείτε να ανατρέξετε στο ιστορικό σας, 

σύροντας το δάχτυλό σας από τα αριστερά στα 

δεξιά, στην ενότητα g!fitness της εφαρμογής ή 

μέσω του ημερολογίου, πατώντας απλώς το εικονίδιο του 

ημερολογίου στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας. 

Για να μπορέσει να καταγράψει την καθημερινή σας προσπάθεια, η 



εφαρμογή του Geeksme θα σας ρωτήσει «Πως αισθάνεστε σήμερα?» ή «Πως 

αισθανθήκατε εκείνη την ημέρα?». Θα σας επιτρέψει έτσι να βαθμολογήσετε την 

φυσική σας κατάσταση βοηθώντας σας έτσι να γνωρίζετε πότε είναι 

ώρα να αυξήσετε τους καθημερινούς σας στόχους. 

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις αναλυτικές εγγραφές πληροφοριών 

στον ανιχνευτή, πατώντας απλώς πάνω στην κατηγορία για την οποία 

θέλετε να μάθετε περισσότερα και να επιλέξετε αν σας ενδιαφέρει 

μια εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια παρουσίαση, ή ακόμα και 

καθημερινή, αν θέλετε να δείτε τα βήματα που πραγματοποιήσατε. 

 

Επιπλέον, μπορείτε να οργανώσετε έτσι τις πληροφορίες σας, ώστε να εμφανίζονται 

με τη μορφή λίστας η οποία δείχνει τον καθημερινό χρόνο άσκησης, πως 

αισθανθήκατε την εκάστοτε μέρα και σε τι ποσοστό επιτύχατε τους στόχους σας. 

Απλώς πατήστε στο πάνω μέρος της οθόνης, δίπλα στο εικονίδιο του ημερολογίου. 

 

g!sleep 

Χάρη στη λειτουργία g!sleep μπορείτε να μάθετε περισσότερα αναφορικά με τις 

συνήθειες του ύπνου σας και την ποιότητά του. Για να το κάνετε αυτό, ο ανιχνευτής 

θα ενεργοποιείται αυτομάτως στην λειτουργία g!sleep όταν θα είστε πολύ ήρεμοι 

για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόλις συγχρονίσετε τον ανιχνευτή με 

το smartphone σας θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλες τις 

πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του ύπνου σας. 

Θα λάβετε πληροφορίες κατά προσέγγιση για τον χρόνο που 

κοιμηθήκατε, την διάρκεια του βαθύ και ελαφρύ σας ύπνου, του 

χρόνου που πέρασε για να αποκοιμηθείτε, του χρόνου που ήσασταν 

ξύπνιοι κατά τη διάρκεια του νυχτερινού σας ύπνου και για το πόσες 

φορές ξυπνήσατε. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα βασιστούν στις 

κινήσεις σας κατά τη διάρκεια του ύπνου. 

Όπως και με το g!fitness, μπορείτε να βαθμολογήσετε τον ύπνο σας και να 

εμφανίζετε τα δεδομένα σας σε μορφή λίστας. Έχετε επίσης πρόσβαση στο 

ημερολόγιο για να δείτε  πως κοιμηθήκατε μια συγκεκριμένη ημέρα ή να 

περιηγηθείτε στις πληροφορίες σας. 

Να θυμάστε πως ακόμα κι αν ο ανιχνευτής σας δεν δείχνει καμία πληροφορία 

ύπνου (θα κοιμάστε όσο αυτό θα γίνεται), μπορείτε να τις δείτε στην εφαρμογή σας 

οποτεδήποτε. 



g!love 

Χρησιμοποιώντας το g!love έχετε την δυνατότητα να καταγράφετε πληροφορίες 

σχετικές με την σεξουαλική σας δραστηριότητα. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη 

λειτουργία θα πρέπει να πάτε στην οθόνη g!love στον ανιχνευτή σας. Η οθόνη θα 

φαίνεται ως εξής: 

 

Αυτό σημαίνει πως η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. Εάν θέλετε να την 

ενεργοποιήσετε, απλώς πατήστε την παρατεταμένα, μέχρι να εμφανιστεί το 

παρακάτω εικονίδιο. 

 

Ο ανιχνευτής θα ξεκινήσει την καταγραφή των πληροφοριών μετά από 30 

δευτερόλεπτα και θα συνεχίσει να καταγράφει μέχρι και έως 3 ώρες. Εάν 

επιθυμείτε να συνεχίσετε να καταγράφετε πληροφορίες μετά το πέρας των 3 ωρών, 

πιστεύουμε πως θα ήταν χρήσιμο για εσάς ένα μικρό διάλειμμα για να 

ενεργοποιήσετε και πάλι την λειτουργία. Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία, 

θα πρέπει και πάλι, από την οθόνη του ανιχνευτή σας, όταν αυτή βρίσκεται σε 

λειτουργία g!love να πατήσετε παρατεταμένα έως ότου να εμφανιστεί και πάλι το 

μήνυμα “love OFF” 

Όταν η λειτουργία g!love είναι ενεργοποιημένη, θα βλέπετε μα καρδιά στο πάνω 

μέρος της οθόνης σας. Το διάστημα αυτό, η λειτουργία g!fitness θα είναι 

απενεργοποιημένη και δεν θα καταγράφει τα βήματα και την απόσταση που 

διανύετε. 

  

Από την εφαρμογή θα έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε τον χρόνο 

έναρξης και λήξης της συνουσίας σας, την διάρκεια, τις θερμίδες και 

το λίπος που κάψατε καθώς και την ένταση σας. Οι θερμίδες και το 

λίπος που κάψατε θα προστίθενται με εκείνες που καταγράψατε την 

εκάστοτε μέρα με το g!fitness. 

Και πάλι μπορείτε να βαθμολογείτε την δραστηριότητά σας και να εμφανίζετε τις 

καταγραφές σας σε λίστα, πατώντας πάνω σε οποιαδήποτε ημέρα. 



Για τη συγκεκριμένη λειτουργία οι καταγραφές αποθηκεύονται ανά γεγονός και όχι 

ημερησίως όπως στο g!fitness και το g!sleep. Αυτό σημαίνει πως εάν αποθηκεύσετε 

3 διαφορετικές σεξουαλικές δραστηριότητες σε μια ημέρα, κάθε μια από αυτές θα 

εμφανίζεται ως ξεχωριστή εγγραφή. Όταν θα εισέρχεστε στην λειτουργία g!love θα 

βλέπετε την τελευταία εγγραφή, ανεξάρτητα από το πόσο παλαιότερα έγινε. 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να διαγράψετε κάποια εγγραφή, σύρετε απλώς 

αριστερά στη συγκεκριμένη εγγραφή στην λίστα σας. Παρακαλούμε έχετε υπόψη 

σας πως η εγγραφή μπορεί να επανεμφανιστεί όταν ξανακάνετε συγχρονισμό. 

 

g!ecological 

Χάρη στη λειτουργία g!ecological μπορείτε να δείτε το οικολογικό σας αποτύπωμα. 

Τι είναι το οικολογικό αποτύπωμα? Είναι ένα νούμερο που αντιπροσωπεύει τους 

πλανήτες που χρειάζονται για να διατηρηθούν 

όλοι οι άνθρωποι της γης, εάν ακολουθούσαν τον 

τρόπο ζωής σας. Ο τρόπος που κινήστε, το φαγητό 

που τρώτε, τα απορρίμματα που δημιουργείτε, η 

κατανάλωση ενέργειας, ό,τι κάνετε, έχει επίδραση 

στο περιβάλλον. 

Για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε το 

οικολογικό σας αποτύπωμα θα πρέπει να 

απαντήσετε σε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο στην 

εφαρμογή. 

Η εφαρμογή θα εμφανίζει ένα ερωτηματικό αντί για κάποιο νούμερο, μέχρι να 

απαντήσετε σε όλο το ερωτηματολόγιο. Μόλις ολοκληρώσετε το ερωτηματολόγιο η 

εφαρμογή θα υπολογίσει το οικολογικό σας αποτύπωμα και θα το εμφανίσει στην 

οθόνη. Όταν θα συγχρονίσετε και πάλι τον ανιχνευτή σας, η τιμή του 

αποτυπώματός σας θα εμφανιστεί και στην οθόνη του ανιχνευτή. 

Κάθε φορά που συγχρονίζετε τον ανιχνευτή σας η τιμή αυτή θα ενημερώνεται 

σύμφωνα με τις δυναμικές σας δραστηριότητες, τις οποίες ο ανιχνευτής κατέγραψε. 

Μέχρι τότε, ο ανιχνευτής θα εμφανίζει την τιμή του οικολογικού σας αποτυπώματος 

όπως αυτή υπολογίστηκε την τελευταία φορά. 

 

 

 



 

Λειτουργίες Menu 

Μπορείτε να εισέλθετε στο μενού της εφαρμογής από την 

αριστερή γωνία της οθόνης σας. Μόλις πατήσετε στο εικονίδιο του 

μενού θα σας ανοίξει η εξής οθόνη: 

 

Στο μενού αυτό θα εμφανιστεί το όνομα που είχατε 

χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή σας. 

 

Προφίλ (Profile) 

Μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τις προσωπικές σας πληροφορίες καθώς 

και τους καθημερινούς σας στόχους στην ενότητα Profile. Μπορείτε επίσης να 

αλλάξετε την φωτογραφία του προφίλ σας. Πατήστε απλώς πάνω στην πληροφορία 

που θέλετε να επεξεργαστείτε. 

 

Διαμόρφωση (Configuration) 

Από αυτή την ενότητα μπορείτε να αλλάξετε την γλώσσα της εφαρμογής και τις 

μονάδες μέτρησης. Η εφαρμογή μπορεί να ανιχνεύσει την γλώσσα που 

χρησιμοποιεί το smartphone σας και να την χρησιμοποιήσει 

αυτομάτως εφόσον υπάρχει διαθέσιμη. Εάν το smartphone σας 

λειτουργεί σε γλώσσα η οποία δεν είναι εγκατεστημένη στην 

εφαρμογή, τότε η εφαρμογή θα τρέξει αυτομάτως στα αγγλικά. 

Αναφορικά με τον ανιχνευτή, μπορείτε να ενεργοποιείτε και να 

απενεργοποιείτε τα LED, να εμφανίζετε ή να κρύβετε την ημερομηνία, 

να ορίζετε τον χρόνο που η οθόνη σας θα παραμένει αναμμένη πριν 

περάσει στην αδράνεια, να ελέγξετε την φωτεινότητα της οθόνη και 

να επιλέξετε τις οθόνες που θέλετε να δείχνει ο ανιχνευτής σας.  

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις θα πρέπει ο ανιχνευτής να είναι συνδεδεμένος με το 

smartphone σας. 

 

Σύνδεση (Connect) 



Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να συγχρονίζετε τον ανιχνευτή σας με το smartphone 

σας, οποιαδήποτε στιγμή. 

Εάν το Bluetooth σας είναι απενεργοποιημένο όταν προσπαθήσετε να συγχρονίσετε 

τον ανιχνευτή, η εφαρμογή θα ζητήσει την άδειά σας για να το ενεργοποιήσει. 

Έπειτα θα εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες Bluetooth συσκευές, για να 

επιλέξετε τον δικό σας Geeksme ανιχνευτή.  

Σε μερικά δευτερόλεπτα η σύνδεση θα πραγματοποιηθεί και όλες σας οι 

πληροφορίες θα αποθηκευτούν στην εφαρμογή. Να θυμάστε πως στην οθόνη του 

ανιχνευτή σας θα εμφανιστεί το σύμβολο του Bluetooth, όσο η σύνδεση είναι 

ενεργή. 

 

Ειδοποιήσεις (Notifications) 

Ο ανιχνευτής σας δίνει τη δυνατότητα να ορίζετε έως και 5 ειδοποιήσεις, οι οποίες 

θα κάνουν τον ανιχνευτή να ανάβει και να δονείται. Για να το κάνετε, πατήστε το 

εικονίδιο στην κάτω αριστερή γωνία. Έτσι θα έχετε τη δυνατότητα να 

επεξεργαστείτε το μήνυμα που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας, όπως τον χρόνο και 

ήχο της ειδοποίησης, πατώντας απλώς πάνω σε κάθε ενότητα. 

Για να διαγράψετε μια ειδοποίηση, πατήστε “Edit” στην πάνω δεξιά γωνία και 

έπειτα το εικονίδιο που εμφανίζεται στα αριστερά από την επιλεγμένη ειδοποίηση. 

Η ειδοποίηση μπορεί να απενεργοποιηθεί έπειτα από παρατεταμένο πάτημα της 

οθόνης του ανιχνευτή. 

 

Πληροφορίες (Information) 

Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις αναφορικά με το προϊόν μπορείτε να δείτε τις FAQ σε 

αυτή την ενότητα. Εάν δεν μπορέσετε να βρείτε την απάντηση στο ερώτημά σας, 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μας. 

 

Σχετικά (About) 

Εδώ μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες στην εφαρμογή σας. Το smartphone σας 

θα σας ενημερώσει για τυχόν αναβαθμίσεις και θα τις κατεβάσει αυτομάτως. 

 

Αποσύνδεση (Log out) 



Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσυνδεθείτε πατώντας log out. Για να συνδεθείτε 

και πάλι θα πρέπει να γράψετε το email και τον κωδικό ασφαλείας σας. 

Γενικές πληροφορίες 

Ο ανιχνευτής σας έχει ένα επιταχυνσιόμετρο το οποίο έχει τη δυνατότητα να 

ανιχνεύει τις κινήσεις σας και ένα μεταλλικό πλαίσιο. Χάρη στο επιταχυνσιόμετρο 

μπορεί να ανιχνεύσει τα βήματά σας, τις κινήσεις σας κατά τη διάρκεια της 

συνουσίας ή το γεγονός πως κοιμάστε. Έχει ένα δονούμενο μοτέρ το οποίο σας 

ενημερώνει όταν επιτύχετε τον στόχο σας και μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

λιθίου 55mAh. 

Το βραχιόλι είναι κατασκευασμένο από υψηλής ανθεκτικότητας σιλικόνη και μπορεί 

να πλυθεί με νερό και σαπούνι. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να το τρίψετε 

προσεκτικά για να αφαιρέσετε τυχόν λεκέδες. Η πόρπη του βραχιολιού είναι 

φτιαγμένη από ψευδάργυρο. 

 

Μπαταρία 

Η μπαταρία του ανιχνευτή έχει διάρκεια ζωής έως 6 ημέρες σε συνθήκες χαμηλής 

κατανάλωσης (χαμηλά επίπεδα φωτισμού, απενεργοποιημένα LED και μικρή 

χρήση). Όσο πιο απαιτητικός είναι ο χρήστης τόσο λιγότερο διαρκεί η μπαταρία. Η 

μπαταρία χρειάζεται περίπου μιάμιση ώρα για να φορτίσει πλήρως. 

Για να φορτίσετε τον ανιχνευτή, χρησιμοποιήσετε τον φορτιστή που 

περιλαμβάνεται στο κουτί. Σας συστήνουμε να μην φορτίζετε τον ανιχνευτή με 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή της 

μπαταρίας. 

 

Αναβάθμιση λογισμικού 

Εάν είναι διαθέσιμη κάποια αναβάθμιση του λογισμικού του ανιχνευτή, η 

εφαρμογή θα σας εμφανίσει ένα μήνυμα όταν συνδεθείτε. Θα πρέπει να 

αποδεχθείτε την αναβάθμιση για να εγκατασταθεί. 

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη πως η αναβάθμιση μπορεί να προκαλέσει την 

διαγραφή των πληροφοριών που καταγράφηκαν την συγκεκριμένη ημέρα. 

 

 



 

 

Ασφάλεια και συντήρηση 

Μοντέλο Geeksme: GME1 

Αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται  με τους περιορισμούς των 

ψηφιακών συσκευών κατηγορίας Β, σύμφωνα με την παράγραφο 15 των 

κανονισμών FCC . 

Αυτοί οι κανονισμοί έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν  προστασία ενάντια σε 

επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκαταστάσεις. Αυτός ο εξοπλισμός 

παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ραδιοσυχνότητες και εάν δεν 

χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να δημιουργήσει επιβλαβείς παρεμβολές στις 

τηλεπικοινωνίες. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει εγγύηση πως δεν θα εμφανιστούν 

παρεμβολές σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο εξοπλισμός 

δημιουργήσει επιβλαβείς παρεμβολές στο σήμα του ραδιοφώνου ή της 

τηλεόρασης, κάτι που μπορείτε να εξακριβώσετε ανοίγοντας και κλείνοντας τη 

συσκευή, σας συστήνουμε να προσπαθήσετε να διορθώσετε αυτές τις 

παρεμβολές με έναν από τους παρακάτω τρόπους:  

  —Τοποθετήστε αλλού την κεραία λήψης. 

  —Αυξήστε την απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και τον δέκτη. 

  —Συνδέστε τη συσκευή σε άλλη πρίζα από αυτή του δέκτη. 

  —Συμβουλευτείτε έναν ειδικό. 

   FCC ID: 2AF9YJ079 

 

Συμβουλές συντήρησης 

 Καθαρίστε τακτικά το βραχιόλι ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται 

στο εγχειρίδιο. Να θυμάστε να αφαιρείτε τον ανιχνευτή από το βραχιόλι 

πριν. 

 Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε τον ανιχνευτή μόνοι σας. 



 Μην βάζετε τον ανιχνευτή στο πλυντήριο ρούχων, πιάτων, στο στεγνωτήριο 

ή το ψυγείο. 

 Μην εκθέτετε τον ανιχνευτή σε εξαιρετικά μεγάλες ή μικρές θερμοκρασίες. 

 Μην αφήνετε τον ανιχνευτή κάτω σε άμεση επαφή με την ηλιακή 

ακτινοβολία για αρκετή ώρα (π.χ. στην παραλία ή την πισίνα). 

 Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά για να το καθαρίσετε. 

 

Προσοχή 

 Η χρήση του Geeksme για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανόν να προκαλέσει 

δερματικές ενοχλήσεις από την τριβή και τον ιδρώτα. Εάν συμβεί αυτό, σας 

προτείνουμε να χαλαρώσετε το βραχιόλι σας ή να το βγάλετε για λίγο καιρό. 

Εάν η ενόχληση παραμείνει επισκεφθείτε έναν γαιτρό. 

 Αυτό το προϊόν δεν είναι ιατρική συσκευή και πρέπει να χρησιμοποιείται 

μόνο για την παρακολούθηση της φυσικής σας κατάστασης. Σας συστήνουμε 

να επισκεφθείτε έναν γιατρό ή έναν προσωπικό γυμναστή πριν αρχίσετε 

έντονες δραστηριότητες, εφόσον δεν είστε συνηθισμένοι σε αυτές. 

 Μην ασχολείστε με την συσκευή όσο οδηγείτε, όσο κουβαλάτε βαριά φορτία 

ή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε άλλης πιθανόν επικίνδυνης 

δραστηριότητας. 

 Η συσκευή περιέχει μικρά αντικείμενα επικίνδυνα για πνιγμό. Παρακαλούμε 

κρατήστε το προϊόν μακριά από τα παιδιά. 

 Το Geeksme έχει σχεδιαστεί για να φοριέται στον καρπό σας. Σας 

συστήνουμε να μην το φοράτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο του σώματός 

σας καθώς οι μετρήσεις του δεν θα είναι αξιόπιστες. 

 Μην φοράτε το Geeksme πολύ σφιχτά, καθώς υπάρχει κίνδυνος στην 

κυκλοφορία του αίματος. 

 Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αλλεργική δερματική αντίδραση στο 

βραχιόλι ή σε κάποιο από τα υλικά του ανιχνευτή, βγάλτε το και 

συμβουλευτείτε έναν γιατρό. 

 Παρακαλούμε μην πετάξετε το προϊόν στους κάδους σκουπιδιών αλλά στους 

ειδικούς κάδους, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. 

 


