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• Για να ενεργοποιήσεις το Galaxy Watch LTE, χρειάζεσαι ένα Android smartphone με έκδοση 

λειτουργικού 5.0 ή νεότερο και μνήμη RAM 1.5 GB ή μεγαλύτερη / ένα Apple smartphone με έκδοση 

λειτουργικού iOS 9 ή νεότερη. 

Πριν ξεκινήσεις 

• Στο smartphone σου, επίλεξε Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Bluetooth και βεβαιώσου ότι το Bluetooth είναι ενεργό. 

• Έλεγξε αν το Wi-Fi ή το δίκτυο LTE/3G  του smartphone σου είναι ενεργό. 

• Έλεγξε αν το Galaxy Watch σου είναι φορτισμένο. 

Εάν έχεις ήδη ρυθμίσει το Galaxy Watch LTE σου και επιθυμείς να το συνδέσεις με άλλο 

smartphone, μπες στις ρυθμίσεις του Galaxy Watch > σύνδεση σε νέο τηλέφωνο. 

※ Η πραγματική διαδικασία ενεργοποίησης μπορεί να διαφέρει με τυχόν αναβαθμίσεις της συσκευής 

※ ※ Σε χρήση με iPhone ισχύουν τα παρακάτω limitations 

 - το  Samsung Galaxy Watch LTE δεν μπορεί να στείλει SMS όταν βρίσκεται σε σύνδεση με το iPhone 

Οδηγίες ενεργοποίησης με QR Code 



Οδηγός Ενεργοποίησης Samsung Galaxy Watch 
2 

1. Ενεργοποίησε το Galaxy Watch 

A. Ενεργοποίησε το Galaxy Watch κρατώντας πατημένο το κάτω 

δεξιά κουμπί μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο της οθόνης. 

B. Σε περίπτωση που το Galaxy Watch δεν ενεργοποιείται, έλεγξε 

αν είναι φορτισμένο. 

2. Κατέβασε και ενεργοποίησε την εφαρμογή Galaxy Wearable 

στο smartphone σου 

A. Σε περίπτωση λειτουργικού IOS η εφαρμογή ονομάζεται Samsung Galaxy 

Watch. 

Ενεργοποίησε το Galaxy Watch και επίλεξε 

το στην εφαρμογή Galaxy Wearable 

Επιβεβαίωσε τον 

κωδικό σύνδεσης στο 

smartphone & ρολόι 

Κράτησε πατημένο το κάτω 
δεξιά κουμπί 

Οδηγίες ενεργοποίησης με QR Code 

3. Σύνδεσε το Galaxy Watch 

A. Άνοιξε την εφαρμογή Galaxy Wearable και στη συνέχεια «Σύνδεση νέου 

Wearable”. 

B. Κράτησε το Galaxy Watch κοντά στο smartphone σου μέχρι να 

ολοκληρώσεις όλα τα βήματα. 

※ Η πραγματική διαδικασία ενεργοποίησης μπορεί να διαφέρει με τυχόν αναβαθμίσεις της συσκευής 



Οδηγός Ενεργοποίησης Samsung Galaxy Watch 
3 

4. Συναίνεσε στους Όρους Χρήσης 

A. Διάβασε τους Όρους και Προϋποθέσεις και εφόσον 

συμφωνήσεις, επίλεξε Επόμενο για να συνεχίσεις. 

5. Επίλεξε το δίκτυο σύνδεσης 4G 

A. Μετά την επιβεβαίωση των Όρων Χρήσης, θα ξεκινήσει η 

διαδικασία ενεργοποίησης δικτύου. 

B. Αναμένετε κάποια δευτερόλεπτα καθώς αναζητούνται 

διαθέσιμα δίκτυα. 

C. Επίλεξε τη μέθοδο: Σάρωση QR Code. 

Ανέμενε λίγα λεπτά για να 

ολοκληρωθεί η αναζήτηση 

Επίλεξε χρήση κωδικού 
για να ξεκινήσει η 

σάρωση QR 

Όροι Samsung Account Επαναφορά 

※ Η πραγματική διαδικασία ενεργοποίησης μπορεί να διαφέρει 
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6. Σάρωσε το QR code 

A. Στρέψε την κάμερα στο QR code για να 

γίνει η σάρωση. 

B. Έλεγξε τους Όρους Πολιτικής Προφίλ. 

C. Επίλεξε κατέβασμα για να ολοκληρώσεις 

τη διαδικασία. 

Ενεργός 
κωδικός 

QR 

Ενεργοποίηση 

κάμερας 

Ανάγνωση προφίλ Επιλογή προφίλ για 

κατέβασμα 

Κατέβασμα 

προφίλ 

Αναμονή ενεργοποίησης 

μέσω server 

7. Η διαδικασία ενεργοποίησης ολοκληρώθηκε 

A. Τώρα μπορείς να λάβεις και να κάνεις κλήσεις, καθώς και 

SMS, μέσα από το Galaxy Watch. 

B. Σε περίπτωση που κάτι δε λειτουργεί σωστά, επικοινώνησε 

με τον πάροχό σου. 

Η ενεργοποίηση 

ολοκληρώθηκε 

Ξεκινάμε! 

※ Η πραγματική διαδικασία ενεργοποίησης μπορεί να διαφέρει 



Μοναδικά σημεία πώλησης – Galaxy Watch 

Ανθεκτικότητα: 5ATM (50m) & IP68 
 

Συμβατότητα: Android 5+ & 1.5GB RAM | IOS 9.0+ 
 

Σχεδιασμός: Gorilla Glass DX+ & Ανοξείδωτο ατσάλι 
 

Διαθέσιμα μεγέθη: 46mm (Silver) & 42mm (Black/ Rose Gold) 

 
Μπαταρία: Τυπική έως 80 ώρες / Μέγιστη έως 168 ώρες 
 

Συνδεσιμότητα: Ενσωματωμένο GPS για καταγραφή άσκησης και 

υποστήριξη χαρτών  
 

Samsung Health: 39+ αναγνώριση ασκήσεων ευεξίας και άθλησης 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
Επιταχυνσιόμετρο, Γυροσκόπιο, Βαρόμετρο, Αναγνώριση καρδιακών  
παλμών, Ανάλυση ύπνου 
4GB εσωτερική μνήμη & συνεργασία με Spotify 
Bluetooth 4.2, Wifi, 
Ενσωματωμένο μικρόφωνο & ηχείο 
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1: Επίλεξε «Ρυθμίσεις» και μετά «Δεδομένα» 

2: Επιλέγοντας προσθήκη νέου προγράμματος και «Άλλο» ενεργοποιείται η κάμερα ώστε να σκαναριστεί το QR Code 
που έχετε προμηθευτεί από την COSMOTE 
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3. Στην συνέχεια σκανάρουμε το QR code και μετά την ανάγνωση του, το επιλεγμένο πρόγραμμα δεδομένων από  
την Cosmote φορτώνεται στην συσκευή και είναι έτοιμη για χρήση! 

4. Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής του profile που ενεργοποιήσατε από την επιλογή «Διαχείριση λογαριασμού 
COSMOTE» 


