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2.Αποσυναρμολογήστε τη ζώνη ρολογιού: κρα- 
τήστε το κύριο σώμα του βραχιολιού και της ζώνης 
αντίστοιχα σε κάθε χέρι, στη συνέχεια τραβήξτε το 
έξω από το ένα άκρο με πλευρική δύναμη.

Καλώς ήρθατε στον κόσμο χρήσης του έξυπνου 
βραχιολιού, το έξυπνο βραχιόλι υψηλών επι- 
δόσεων για καρπό, θα δημιουργήσει μια οικεία 
εμπειρία γυμναστικής για εσάς.
Αξεσουάρ, Τρόπος τοποθέτησης και Συντή- 
ρηση
1.Συναρμολογήστε τη ζώνη του ρολογιού: 
ευθυγραμμίστε το κύριο μέρος με την τετράγωνη 
οπή της ζώνης και, στη συνέχεια, εισάγετε με 
δύναμη έως ότου η ζώνη συνδεθεί πλήρως και 
σωστά με το κύριο σώμα.



3. Παρακαλούμε όπως κρατήσετε στο μυαλό σας 
τις παρακάτω συμβουλές για συντήρηση του
βραχιολιού:
• Καθαρίζετε τακτικά το βραχιόλι, ειδικά την 
εσωτερική πλευρά του, κρατήστε το στεγνό.
• Ρυθμίστε τη στεγανότητα του βραχιολιού για να 
εξασφαλίσετε καλό αερισμό.
• Η υπερβολική χρήση προϊόντων φροντίδας της 
επιδερμίδας είναι ανεπιθύμητο στον καρπό όταν 
φοράτε το βραχιόλι.
• Σταματήστε να φοράτε σε περίπτωση 
δερματικής αλλεργίας ή δυσφορίας.
4. Μπορείτε να φορέσετε στο μπάνιο ή την κατά 
τη διάρκεια της γυμναστικής, είναι αδιάβροχο ως 
προς τον ιδρώτα, το νερό και τη βροχή (έως 
1,0m βάθος στεγανότητας), ανεπιθύμητη χρήση 
του σε θερμοκρασία νερού υψηλότερη από 42ο.

Φόρτιση του Βραχιολιού

Λήψη και σύνδεση του APP του 
Βραχιολιού

1. Σχηματικό διάγραμμα κύριου σώματος
βραχιολιού

2. Τα εικονίδια
εμφανίζονται στην οθόνη

1. Συνδέστε το άκρο
USB στο φορτιστή

Μέρος Οθόνης

Πλήκτρο Αφής

Φόρτιση USB

Ανίχνευση
καρδιακού παλμού



3. Παρακαλούμε όπως κρατήσετε στο μυαλό σας 
τις παρακάτω συμβουλές για συντήρηση του
βραχιολιού:
• Καθαρίζετε τακτικά το βραχιόλι, ειδικά την
εσωτερική πλευρά του, κρατήστε το στεγνό.
• Ρυθμίστε τη στεγανότητα του βραχιολιού για να
εξασφαλίσετε καλό αερισμό.
• Η υπερβολική χρήση προϊόντων φροντίδας της 
επιδερμίδας είναι ανεπιθύμητο στον καρπό όταν 
φοράτε το βραχιόλι.
• Σταματήστε να φοράτε σε περίπτωση 
δερματικής αλλεργίας ή δυσφορίας.
4. Μπορείτε να φορέσετε στο μπάνιο ή την κατά
τη διάρκεια της γυμναστικής, είναι αδιάβροχο ως
προς τον ιδρώτα, το νερό και τη βροχή (έως
1,0m βάθος στεγανότητας), ανεπιθύμητη χρήση 
του σε θερμοκρασία νερού υψηλότερη από 42ο.

Φόρτιση του Βραχιολιού

Λήψη και σύνδεση του APP του 
Βραχιολιού

1. Σχηματικό διάγραμμα κύριου σώματος
βραχιολιού

2. Τα εικονίδια
εμφανίζονται στην οθόνη

1. Συνδέστε το άκρο
USB στο φορτιστή

Μέρος Οθόνης

Πλήκτρο Αφής

Φόρτιση USB

Ανίχνευση
καρδιακού παλμού



2. Ενεργοποίηση
Πατήστε παρατεταμένα 
το πλήκτρο αφής για 3
δευτερόλεπτα ή συνδέστε
με το φορτιστή για φόρτιση.

3. Κατεβάστε και εγκαταστήστε το JYou Pro
Εγκαταστήστε το APP σαρώνοντας τον 
κωδικό QR με το κινητό σας τηλέφωνο.
Σημείωση: Το κινητό σας τηλέφωνο πρέπει να 
υποστηρίζει Android 5.1 ή IOS 8.0 ή νεότερη 
έκδοση και Bluetooth.

4. Δέσμευση του βραχιολιού

1. Κάντε κλικ στην 
επιλογή "Συσκευή"
στο APP.

3. Κάντε κλικ στο ID που είναι σύμφωνο με το 
MACτου βραχιολιού. Το σύστημα IOS θα 
εμφανίσει ένα αίτημα για σύνδεση μέσω
Bluetooth, κάντε κλικ στην επιλογή "Ζεύξη". Το
σύστημα Android μπορεί να συνδεθεί
κατευθείαν.

4. Η δέσμευση
είναι επιτυχής.

2. Κάντε κλικ στην 
επιλογή "Σάρωση
Συσκευής"
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Σύντομη εισαγωγή στις λειτουργίες APP
Αρχική σελίδα ΑPP: 

καταγράψτε τα 
διάφορα είδη 
τρέχουσας και 

ιστορικής κίνησης 
σχετικά με τις 

κινήσεις, τον ύπνο, 
τον καρδιακό ρυθμό 
και την αρτηριακή 

πίεση.

Λειτουργία κίνησης: 
Καταγράψτε τα 
τρέχοντα και τα 

ιστορικά δεδομένα 
κίνησης των 

διαφόρων τρόπων 
περπάτημα, τρέξιμο, 

ποδηλασία και 
αναρρίχηση.

Συσκευή: 
ενεργοποιήστε το 
Bluetooth για να
αναζητήσετε τον

αριθμό αναγνώρισης 
του έξυπνου 

βραχιολιού σας.

Η κατάσταση μου: 
είναι διαθέσιμη για να
ορίσετε πληροφορίες 

σχετικά με τον
αριθμό του

λογαριασμού σας.
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Κλείδωμα Εφαρμογής Παρασκηνίου
Δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε το κλείδωμα του 
παρασκήνιου, εκτός αν το κλείσιμο του 
προγράμματος παρασκηνίου γίνεται χειροκίνητα 
από το σύστημα IOS. Για το σύστημα Android, το 
παρασκήνιο της APP απαιτεί να ρυθμίζεται ως 
κλειδωμένο χειροκίνητα, καθώς το βραχιόλι δεν 
συνδέεται αυτόματα με το κινητό με αυτόματο 
καθάρισμα των εργασιών στο παρασκήνιο. 
Λόγω των διαφορών στις ρυθμίσεις λογισμικού 
διαφόρων σημάτων, η ρύθμιση γίνεται ως εξής 
με αναφορά στο λογισμικό κάποιου επώνυμου 
κινητού τηλεφώνου:

1. Ξεκινήστε την εφαρμογή APP και κάντε κλικ 
στο πλήκτρο στη μέση για να επιστρέψετε στην 
κύρια διεπαφή.

2. Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Εργασία" (γενικά το 
πλήκτρο μενού ή πατήστε παρατεταμένα το 
πλήκτρο Επιφάνεια εργασίας για κλήση) για να 
καλέσετε τη διεπαφή διαχείρισης πρόσφατων 
εργασιών, δηλαδή τη διεπαφή διαχείρισης 
εφαρμογών που εκτελείται στο παρασκήνιο.

3. Πατήστε το εικονίδιο εφαρμογής κλειδώματος 
APP και τραβήξτε το προς τα κάτω για κλείδωμα.

Ταυτόχρονα, στην επάνω δεξιά γωνία του 
εικονιδίου εμφανίζεται ένα σημάδι κλειδώματος, 
υποδεικνύοντας ότι το κλείδωμα είναι επιτυχές·ή 
αφού το τραβήξετε, κάντε κλικ στην "Εργασία 
κλειδώματος" στην επάνω αριστερή γωνία,
υποδεικνύοντας επίσης ότι το κλείδωμα είναι 
επιτυχές.

4. Αυτή η εφαρμογή δεν μπορεί να εκκαθαριστεί
χρησιμοποιώντας μια λειτουργία εκκαθάρισης 
παρασκηνίου με ένα πλήκτρο μετά το κλείδωμα,
υποδεικνύοντας ότι το πρόγραμμα APP έχει
κλειδωθεί επιτυχώς.

Διεπαφή λειτουργίας βραχιολιών
1. Κατάσταση εκκίνησης
Κάντε κλικ στο σύμβολο αφής για την εναλλαγή
διεπαφών μενού της κύριας οθόνης, όπως οι 
ακόλουθες διεπαφές
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2. Εισαγωγή των κύριων λειτουργιών 
διασύνδεσης

Η ώρα, η ημερομηνία και τα σύμβολα της 
ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας και η επιτυχώς 
συνδεδεμένη σύνδεση Bluetooth στο κινητό 
τηλέφωνο συγχρονίζονται όταν το βραχιόλι και 
το APP = δεσμεύονται και συνδέονται.

3. Μέτρηση βημάτων, απόστασης (km) και 
θερμίδων (kcal)

Η διεπαφή καταμέτρησης βημάτων δείχνει τον 
αριθμό των βημάτων. Φορέστε το βραχιόλι στον 
καρπό και μετρήστε τον αριθμό των βημάτων,
την απόσταση περπατήματος και την κατανά- 
λωση θερμίδων αυτόματα όποτε ο χρήστης
περπατάει με τα χέρια αιωρούμενα.

Πατήστε παρατεταμένα
το πλήκτρο αφής για 3 
δευτερόλεπτα στην κύρια 
διεπαφή, για να αλλάξετε 
τη λειτουργία κύριας δια-
σύνδεσης σε άλλο μενού,
διαθέσιμη με κυκλοφορία 
σε ένα σύνολο διαφορετικών.
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4. Κίνηση
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αφής για 3 
δευτερόλεπτα στη διεπαφή "κίνηση" για να 
εισέλθετε στη λειτουργία κίνησης, δηλαδή στο 
περπάτημα, στο τρέξιμο, στην οδήγηση και στην 
ορειβασία. Εάν έχει επιλεχθεί η λειτουργία 
"Περπάτημα", πατήστε παρατεταμένα το πλή- 
κτρο αφής για 3 δευτ. για να καταγράψετε τις 
παραμέτρους κίνησης.

5. Παρακολούθηση καρδιακού 
ρυθμού
5.1 Κάντε κλικ στην περιοχή αφής
για να μεταβείτε στη διεπαφή 
παρακολούθησης καρδιακού ρυθμού, 
υποστηρίζοντας δυναμικό καρδιακό 
ρυθμό σε πραγματικό χρόνο, έτσι 
ώστε ο χρήστης να μπορεί να 
γνωρίζει τα δεδομένα υγείας του. 
Στη λειτουργία παρακολούθησης
της καρδιακής συχνότητας μειώνεται 
ο χρόνος εργασίας του βραχιολιού.

5.2 Φορέστε το βραχιόλι σωστά στον καρπό σε
απόσταση 2cm από το εσωτερικό της κόγχης
της κλείδωσης της ωλένης, όπως φαίνεται στο 
σχήμα δεξιά.

5.3 Ο αισθητήρας καρδιακού ρυθμού θα πρέπει 
να συνδέεται στενά με το δέρμα και να έρχεται 
σε επαφή με το δέρμα κατά τη μέτρηση του 
καρδιακού ρυθμού. Η έκθεση του φωτός του
αισθητήρα σε περίπτωση που το βραχιόλι
φοριέται πολύ χαλαρά μπορεί να οδηγήσει σε
ανακριβείς μετρήσεις. Μην κοιτάτε σταθερά στο
πράσινο φως του αισθητήρα. Μπορεί να
προκαλέσει ερεθισμό των ματιών.

ulna
Σημείωση: Τα δεδομένα
δυναμικής καρδιακής
συχνότητας δεν σταματούν
στην παρακολούθηση αυτής
της διεπαφής, εκτός κατά την
έξοδο από αυτή τη διεπαφής.
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5.4 Μετρήστε τον καρδιακό ρυθμό όταν είστε 
σε ηρεμία και το σώμα δεν κινείται αν και αυτή 
η συσκευή μπορεί να μετρήσει το ρυθμό 
θερμότητας σε πραγματικό χρόνο και με 
δυναμικό τρόπο· διαφορετικά, ο χρόνος για τη 
μέτρηση του καρδιακού ρυθμού θα καθυ- 
στερήσει ή δεν θα είναι δυνατή η μέτρηση των 
δεδομένων. Ο χρήστης δεν πρέπει να κινηθεί 
μέχρι το βραχιόλι να μετρήσει τον αριθμό 
καρδιακού ρυθμού κατά τον έλεγχο του 
καρδιακού παλμού σε πραγματικό χρόνο.

5.5 Μετρήστε τον καρδιακό ρυθμό μετά από 
ηρεμία αν υπάρχει μεγάλη διαφορά στα 
μετρημένα δεδομένα. Η μέση τιμή που προ- 
κύπτει από πέντε διαδοχικές μετρήσεις είναι η 
πιο ακριβής.

5.6 Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για τη 
μέτρηση των καρδιακών παλμών με δυναμικό 
τρόπο σε πραγματικό χρόνο. Έτσι ο καρδια- 
κός παλμός ποικίλλει με βάση τις συνθήκες, 
όπως η ομιλία, το φαγητό και το ποτό. Είναι 
υποκείμενο της πραγματικής κατάστασης.

5.7 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βρωμιές 
στο κάτω μέρος του αισθητήρα καρδιακού
ρυθμού κατά τη μέτρηση. Το χρώμα του 
δέρματος, η πυκνότητα των μαλλιών, το
τατουάζ και η ουλή μπορεί να επηρεάσουν την
ακρίβεια των αποτελεσμάτων μέτρησης, στις
οποίες περιπτώσεις μπορείτε να μετρήσετε εκ
νέου τον καρδιακό σας ρυθμό.

5.8 Η μέτρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα 
μπορεί να προκαλέσει θέρμανση της
συσκευής, σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσ- 
φορίας, αφαιρέστε τη συσκευή, μην την
φορέσετε μέχρι να κρυώσει.

5.9 Ο καιρός μπορεί να επηρεάσει το απο- 
τέλεσμα της μέτρησης. εκτελέστε τη μέτρηση 
σε θερμή κατάσταση.



5.4 Μετρήστε τον καρδιακό ρυθμό όταν είστε 
σε ηρεμία και το σώμα δεν κινείται αν και αυτή 
η συσκευή μπορεί να μετρήσει το ρυθμό
θερμότητας σε πραγματικό χρόνο και με
δυναμικό τρόπο· διαφορετικά, ο χρόνος για τη 
μέτρηση του καρδιακού ρυθμού θα καθυ- 
στερήσει ή δεν θα είναι δυνατή η μέτρηση των 
δεδομένων. Ο χρήστης δεν πρέπει να κινηθεί 
μέχρι το βραχιόλι να μετρήσει τον αριθμό 
καρδιακού ρυθμού κατά τον έλεγχο του 
καρδιακού παλμού σε πραγματικό χρόνο.

5.5 Μετρήστε τον καρδιακό ρυθμό μετά από 
ηρεμία αν υπάρχει μεγάλη διαφορά στα 
μετρημένα δεδομένα. Η μέση τιμή που προ- 
κύπτει από πέντε διαδοχικές μετρήσεις είναι η 
πιο ακριβής.

5.6 Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται για τη 
μέτρηση των καρδιακών παλμών με δυναμικό 
τρόπο σε πραγματικό χρόνο. Έτσι ο καρδια- 
κός παλμός ποικίλλει με βάση τις συνθήκες, 
όπως η ομιλία, το φαγητό και το ποτό. Είναι 
υποκείμενο της πραγματικής κατάστασης.

5.7 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βρωμιές 
στο κάτω μέρος του αισθητήρα καρδιακού 
ρυθμού κατά τη μέτρηση. Το χρώμα του 
δέρματος, η πυκνότητα των μαλλιών, το 
τατουάζ και η ουλή μπορεί να επηρεάσουν την 
ακρίβεια των αποτελεσμάτων μέτρησης, στις 
οποίες περιπτώσεις μπορείτε να μετρήσετε εκ 
νέου τον καρδιακό σας ρυθμό.

5.8 Η μέτρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα 
μπορεί να προκαλέσει θέρμανση της 
συσκευής, σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσ- 
φορίας, αφαιρέστε τη συσκευή, μην την 
φορέσετε μέχρι να κρυώσει.

5.9 Ο καιρός μπορεί να επηρεάσει το απο- 
τέλεσμα της μέτρησης. εκτελέστε τη μέτρηση 
σε θερμή κατάσταση.



6.Μήνυμα
Μεταβείτε στη διεπαφή μηνυμάτων 
και πατήστε παρατεταμένα την 
περιοχή αφής για 3 δευτερόλεπτα με 
το δάκτυλο για να αποκτήσετε 
πρόσβαση στο περιεχόμενο του 
μηνύματος. Κάντε κλικ στην περιοχή 
αφής για να μεταβείτε στο επόμενο 
κομμάτι περιεχομένου. Το 
περιεχόμενο περιλαμβάνει τα 
μηνύματα εισερχόμενης κλήσης και 
προωθείται από το λογισμικό 
συνομιλίας. Μπορούν να 
αποθηκευτούν έως και επτά κομμάτια 
μηνυμάτων. Όταν είναι μέχρι επτά 
κομμάτια, τα μηνύματα που 
εμφανίζονται πριν μπορούν να 
αντικατασταθούν το ένα μετά το άλλο.

7. Πίεση αίματος
Η αρτηριακή πίεση μετράται σε ήσυχο 
περιβάλλον και σε θερμοκρασία 
δωματίου. Καθίστε τουλάχιστον 5 
λεπτά πριν τη μέτρηση. Αποφύγετε τα 
νευρικά, ανήσυχα και συναρπαστικά 
συναισθήματα· πραγματοποιείστε τη 
μέτρηση τρεις φορές επανειλημμένα 

σε διάστημα 2 λεπτών. Καταγράψτε 
τη μέση τιμή μετρήσεων που
μετρήθηκαν και τρεις φορές.

8. Οξυγόνο Αίματος
Ο κορεσμός του οξυγόνου (SpΟ2) 
είναι το ποσοστό της ικανότητας 
οξυαιμοσφαιρίνης (HbΟ2) που 
οξυγονώνεται στο αίμα και η συνολική
ποσότητα αιμοσφαιρίνης (Hb, 
αιμοσφαιρίνη) που μπορεί να 
οξυγονωθεί, ορίζει τη συγκέντρωση 
οξυγόνου στο αίμα.
Σημείωση: Τα στοιχεία της πίεσης του
αίματος και του οξυγόνου του αίματος
είναι μόνο για αναφορά και δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βάση
σε ιατρικές πτυχές.

9. Άλλα
Πατήστε παρατεταμένα τη διεπαφή
"Περισσότερα" για να εισέλθετε στις 
ακόλουθες διεπαφές λειτουργιών:
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9.1 Χρονόμετρο
Μεταβείτε στη διεπαφή "χρονόμετρο" 
και πατήστε παρατεταμένα για να 
εισέλθετε στη λειτουργία 
χρονόμετρου. κάντε κλικ στην 
περιοχή αφής για να ξεκινήσετε το 
συγχρονισμό και κάντε ξανά κλικ 
στην περιοχή για αναστολή του 
χρονισμού, πατήστε παρατεταμένα 
την περιοχή για έξοδο από τη 
λειτουργία χρονόμετρου.
9.2 Εύρεση τηλεφώνου
Μεταβείτε στη διεπαφή "Εύρεση 
τηλεφώνου". κουνήστε το βραχιόλι 
και το κινητό τηλέφωνο μπορεί να 
κάνει έναν ήχο κλήσης 
συγχρονισμένα.
9.3 Η διεύθυνση MAC, που 
χρησιμοποιείται για να υποδείξει τη 
διεύθυνση υλικού του βραχιολιού, 
είναι το μοναδικό σύμβολο του 
βραχιολιού. Αυτή η διεύθυνση MAC 
δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Εάν το 
κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιείται για 
να ελέγξει το βραχιόλι, το αντίστοιχο 

βραχιόλι μπορεί να βρεθεί μόνο με
έλεγχο των τεσσάρων τελευταίων 
ψηφίων της MAC. Η διεύθυνση MAC
χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση 
του βραχιολιού και τη γρήγορη
σύνδεση με το κινητό τηλέφωνο.
9.4 Απενεργοποίηση
Πατήστε παρατεταμένα την περιοχή 
αφής για περισσότερο από 3
δευτερόλεπτα στη διεπαφή
"Απενεργοποίηση" και επιλέξτε ΝΑΙ
ή ΟΧΙ. Εάν επιλέξατε ΝΑΙ, πατήστε
παρατεταμένα το πλήκτρο αφής για 
απενεργοποίηση, αν δεν υπάρχει, 
επιστρέψτε στην κύρια διασύνδεση,
Μεγάλη επαφή στη διεπαφή 
τερματισμού λειτουργίας.
9.5 Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων
Πατήστε παρατεταμένα την περιοχή 
αφής για περισσότερο από 3
δευτερόλεπτα, για να ξεκινήσετε τη 
διαγραφή όλων των μηνυμάτων στο 
βραχιόλι και να επαναφέρετε την
προεπιλεγμένη εργοστασιακή 
ρύθμιση.
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Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)
1. Ερώτηση: Το βραχιόλι παράγει ακτινοβολία; 
Σας βλάπτει όταν το φοράτε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα;
Απάντηση: Καθώς εφαρμόζοντας την τεχνολο- 
γία Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης, το προϊόν 
αυτό έχει λιγότερη ακτινοβολία από το ακουστι- 
κό Bluetooth και η ένταση του σήματος εκκίνη- 
σης δεν υπερβαίνει το 1/4 "αυτής του" κινητού. 
Η WHO δεν βρήκε κανένα αντίκτυπο του σή- 
ματος Bluetooth στο ανθρώπινο σώμα, μέσω 
δεκαετούς έρευνας και γενικής έρευνας. Έτσι 
είστε βέβαιοι να χρησιμοποιήσετε αυτό το 
προϊόν.

2. Ερώτηση: Τι μπορώ να κάνω αν το 
βραχιόλι δεν βρεθεί κατά την αναζήτηση;
Απάντηση: Πρώτα, ελέγξτε το βραχιόλι είναι 
ενεργοποιημένο. Δεύτερον, Βάλτε το βραχιόλι 
κοντά στο κινητό τηλέφωνο και δοκιμάστε να 
συνδέσετε ξανά το βραχιόλι. Αν εξακολουθείτε 
να μην μπορείτε να συνδέσετε το βραχιόλι με 
παραπάνω λειτουργίες, δοκιμάστε να 
απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε μία 
φορά το Bluetooth του κινητού σας ή να 
επανεκκινήσετε το κινητό σας τηλέφωνο.

3. Ερώτηση: Το Bluetooth δεν έχει συνδεθεί 
κατά λάθος;

Απάντηση: 
1. Ο χρόνος σύνδεσης μπορεί να διαφέρει κάθε
φορά καθώς το σήμα διαταράσσεται στην
ασύρματη σύνδεση Bluetooth. Αν δεν έχει
συνδεθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία σας γίνεται στο 
σημείο όπου δεν υπάρχει διαταραχή μαγνητικού 
πεδίου ή συσκευής Bluetooth.

2. Οι υπηρεσίες Bluetooth κάποιων κινητών 
τηλεφώνων ενδέχεται να αποτύχουν κατά λάθος
κατά την επανεκκίνηση, ώστε να μην είναι 
δυνατή η σύνδεση του Bluetooth.

3. Το κινητό τηλέφωνο Bluetooth συνδέεται 
κανονικά όταν κάνετε επανεκκίνηση του κινητού
τηλεφώνου.
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4. Ερώτηση: Γιατί δεν υπάρχει δόνηση του 
βραχιολιού για να μου θυμίζει την 
εισερχόμενη κλήση μετά τη ρύθμιση της 
ειδοποίησης για την εισερχόμενη κλήση;

Απάντηση: Ελέγξτε πρώτα ότι το Bluetoothτου 
κινητού σας είναι ενεργοποιημένο και το 
βραχιόλι είναι συνδεδεμένο. Κατά δεύτερον, 
ελέγξτε το APP που τρέχει (ή τρέχει στο 
υπόβαθρο) για συστήματα Android και IOS.
Σημείωση: Το πρόγραμμα καθαρισμού μνήμης 
FLY και κάποιο λογισμικό κατόχου μπορεί να 
καθαρίσει ή να αναχαιτίσει εργασίες, παρακα- 
λούμε προσθέστε το APP στη λευκή λίστα.

5. Ερώτηση: Γιατί το βραχιόλι δεν δίνει 
προτροπή ακόμα και αν έχει οριστεί το 
μήνυμα που προέρχεται από το Wechat και το 
QQ;

Απάντηση: Πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες 
απαιτήσεις για το μήνυμα που προέρχονται από 
το Wechat και το QQ:

1. Το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία 
ύπνου και μη χρήσης και οι εργασίες παρα- 
σκηνίου δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

2. Ο υπολογιστής και το κινητό τηλέφωνο δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα
ηλεκτρονικά.

3. Το βραχιόλι είναι πάντα συνδεδεμένο με το 
κινητό τηλέφωνο και το Bluetooth απαιτείται 
πάντα να βρίσκεται σε ανοικτή κατάσταση.

4. Ανοίξτε τη διαχείριση δικαιωμάτων του 
κινητού τηλεφώνου και ρυθμίστε το για να
αφήσετε το παρασκήνιο να εξέλθει από τη 
διεπαφή.

Σημειώσεις: Το πιο πάνω μενού μπορεί να 
εμφανίσει το μήνυμα όταν έρχεται το μήνυμα του
κινητού τηλεφώνου, υποδεικνύοντας ότι η 
επιτυχής ρύθμιση ολοκληρώθηκε. Την ίδια
στιγμή, το μήνυμα ωθείται στο βραχιόλι. Αν γίνει
επανεκκίνηση του κινητού τηλεφώνου, κάντε
κλικ στο "Προώθηση μηνυμάτων" στην ενότητα
"Ρύθμιση" για να εισέλθετε στο κέντρο 
ειδοποιήσεων και να μάθετε την ειδοποίηση
μηνύματος της συσκευής JYou· στη συνέχεια 
ανοίξτε ξανά την επιλογή.



4. Ερώτηση: Γιατί δεν υπάρχει δόνηση του
βραχιολιού για να μου θυμίζει την
εισερχόμενη κλήση μετά τη ρύθμιση της
ειδοποίησης για την εισερχόμενη κλήση;

Απάντηση: Ελέγξτε πρώτα ότι το Bluetoothτου
κινητού σας είναι ενεργοποιημένο και το
βραχιόλι είναι συνδεδεμένο. Κατά δεύτερον,
ελέγξτε το APP που τρέχει (ή τρέχει στο
υπόβαθρο) για συστήματα Android και IOS.
Σημείωση: Το πρόγραμμα καθαρισμού μνήμης
FLY και κάποιο λογισμικό κατόχου μπορεί να 
καθαρίσει ή να αναχαιτίσει εργασίες, παρακα-
λούμε προσθέστε το APP στη λευκή λίστα.

5. Ερώτηση: Γιατί το βραχιόλι δεν δίνει 
προτροπή ακόμα και αν έχει οριστεί το 
μήνυμα που προέρχεται από το Wechat και το 
QQ;
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απαιτήσεις για το μήνυμα που προέρχονται από 
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ηλεκτρονικά.

3. Το βραχιόλι είναι πάντα συνδεδεμένο με το 
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4. Ανοίξτε τη διαχείριση δικαιωμάτων του 
κινητού τηλεφώνου και ρυθμίστε το για να 
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ανοίξτε ξανά την επιλογή.



6. Ερώτηση: Γιατί αποτυγχάνει η μέτρηση του 
καρδιακού ρυθμού μου;
Απάντηση: Προσέξτε να διατηρήσετε τον χρήστη 
σε ηρεμία κατά τη μέτρηση της καρδιακής 
συχνότητας και διατηρήστε το κάτω μέρος του 
βραχιολιού στενά συνδεδεμένο στο βραχίονα 
χωρίς εμφανές κενό. Μην κουνάτε τα χέρια σας 
κατά τη διάρκεια της μέτρησης.
7. Γιατί το εικονίδιο σύνδεσης Bluetooth 
αναβοσβήνει συνεχώς;
Απάντηση: Ο χρήστης του IOS μπορεί να έρθει 
αντιμέτωπος με αυτό το πρόβλημα. Μπορεί 
κυρίως να προτρέψει τους χρήστες να μην 
λαμβάνουν το μήνυμα ώθησης εάν το APP δεν 
είναι συνδεδεμένο με το βραχιόλι. Εκκινήστε την 
εφαρμογή APP για σύνδεση με το βραχιόλι και το 
εικονίδιο Bluetooth μπορεί να εμφανιστεί
κανονικά.
8. Ερώτηση: Γιατί δεν μπορεί να φορτίσει;
Απάντηση: 1. Ελέγξτε ότι η κατεύθυνση 
εισαγωγής του βραχιολιού είναι σωστή.
2. Η μπαταρία πρέπει να υποβληθεί σε περίοδο 
προφόρτισης όταν η ποσότητα ηλεκτρικού 
ρεύματος για το βραχιόλι είναι πολύ χαμηλή (το 
βραχιόλι έχει παραμείνει στην άκρη και δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα).

Σημείωση: Γενικά φορτίστε συνδέοντας το
φορτιστή. σημειώστε ότι γενικά εισέρχεται στην 
κανονική κατάσταση φόρτισης μετά από δύο ή 
τρία λεπτά όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος.

9. Ερώτηση: Ποιοι παράγοντες μπορούν να
επηρεάσουν το αποτέλεσμα μέτρησης του
καρδιακού ρυθμού;
Απάντηση: Ο μη τυποποιημένος τρόπος φθοράς
του βραχιολιού μπορεί να επηρεάσει τη μέτρηση 
του καρδιακού ρυθμού.
Για παράδειγμα, η ανεπαρκής πρόσδεση του 
βραχιολιού στο δέρμα, που μπορεί να 
προκαλέσει διαρροή φωτός, αιώρηση των 
βραχιόνων, ελαφρά κίνηση του βραχιολιού στο
δέρμα, υπερβολικά σφιχτή χρήση, υπερβολικά 
ψηλά στη λαβή και σφίξιμο των γροθιές, τα οποία
μπορεί να επηρεάσουν την κυκλοφορία του
αίματος καθώς και το σήμα καρδιακού ρυθμού. Οι
σωστοί τρόποι μέτρησης είναι: να τοποθετήσετε
το βραχίονα σε ένα επίπεδο, να χαλαρώσετε και 
να παραμείνετε ήσυχοι και βεβαιωθείτε ότι το 
βραχιόλι είναι στενά συνδεδεμένο με τον 
βραχίονα. Σημειώστε ότι μεμονωμένες διαφορές
όπως το χρώμα του δέρματος, τα μαλλιά, τα 
τατουάζ και η ουλή μπορεί επίσης να 
επηρεάσουν το σήμα του καρδιακού ρυθμού 
ακόμα και όταν το βραχιόλι φοριέται σωστά.
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\10. Ερώτηση: Γιατί είναι η ώρα του βραχιολιού 
ανακριβής;

Απάντηση: Μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα 
με το χρόνο του βραχιολιού μετά την 
επαναφόρτιση του βραχιολιού. Σε αυτή την 
περίπτωση, συνδέστε το βραχιόλι με το κινητό 
τηλέφωνο και η ώρα του βραχιολιού θα 
συγχρονιστεί αυτόματα με εκείνη του κινητού 
τηλεφώνου για διόρθωση.

Προειδοποίηση:
Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν λάβετε 
μέρος σε ένα νέο άθλημα. Το έξυπνο βραχιόλι 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ιατρικούς 
σκοπούς, αν και μπορεί να παρακολουθεί τον 
δυναμικό καρδιακό σας ρυθμό σε πραγματικό 
χρόνο.



 

Όλα τα σήματα κατατεθέντα αποτελούν απο-
κλειστική περιουσία των αντίστοιχων εταιριών

Βασικές Παράμετροι
Τύπος Οθόνης 0.96 ίντσες TFT
Bluetooth BLE 4.0
Χωρητικότητα μπαταρίας 90mAh
Ζωή μπαταρίας 3-5 ημέρες
Βαθμός προστασίας IP 67
Απαιτήσεις συστήματος iOS 8.0 ή παραπάνω

/Android 5.1
ή παραπάνω


