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Συμβατές Πλατφόρμες και απαιτήσεις

1.Android 4.4 και άνω

2. iOS 8.5 και άνω 

3. Υποστήριξη Bluetooth 4.0 και άνω 

 Λεπτομέρειες Προϊόντος

Θύρα 
φόρτι
σης 

Εικόνα πλήρους αφής Αισθητήρας 

ανάγνωσης 

καρδιακού 

παλμού 

(παρατηρητής) (πίσω μέρος) 

Εισαγωγή στη λειτουργία
1. Χρόνος: Η ώρα, η ημερομηνία και η παραμένουσα ισχύς εμφανίζονται 
στην οθόνη του ρολογιού. (Μόλις συνδεθεί το έξυπνο ρολόι στη συσκευή, 
ο χρόνος θα συγχρονιστεί με το χρόνο της συσκευής. Ο χρόνος δεν 
μπορεί να ρυθμιστεί στο έξυπνο ρολόι). 



2. Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα: χρόνος άσκησης ρεκόρ, 
χιλιόμετρα, καταναλισκόμενες θερμίδες, ποιότητα ύπνου και χρόνος 
ύπνου. 

3.Διεπαφή μηνυμάτων: Ενεργοποιήστε την ειδοποίηση σχετικά με το APP, 
η ειδοποίηση θα εμφανίζεται στο έξυπνο ρολόι όπου λαμβάνεται 
ειδοποίηση APP, εισερχόμενα μηνύματα. 

4. Ύπνος: Το βραχιόλι καταγράφει και δείχνει το συνολικό χρόνο ύπνου 
που είχατε, καθώς και τον βαθύ χρόνο ύπνου, ελαφρύ χρόνο ύπνου. 
Περισσότερες πληροφορίες και ανάλυση δεδομένων μπορούν να 
προβληθούν συγχρόνως και στο APP. 

5. Διεπαφή λειτουργίας καρδιακών παλμών: Κάντε κλικ για να μετρήσετε 
τον τρέχοντα ρυθμό του καρδιακού σας παλμού στη διεπαφή καρδιακού 
παλμού, το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί μετά. Περισσότερες λεπτομέρειες 
και δεδομένα καταγράφονται και συγχρονίζονται στο APP. 
6. Διεπαφή λειτουργίας αρτηριακής πίεσης: Κάντε κλικ για να μετρήσετε 
την τρέχουσα πίεση αίματος στη διεπιφάνεια πίεσης αίματος, το 
αποτέλεσμα θα εμφανιστεί μετά. Περισσότερες λεπτομέρειες και δεδομένα 
καταγράφονται και συγχρονίζονται στο APP. 
7.Περιοχή λειτουργίας αίματος οξυγόνου: Κάντε κλικ για να μετρήσετε το 
τρέχον οξυγόνο του αίματός σας στη διεπαφή οξυγόνου αίματος, το 
αποτέλεσμα θα εμφανιστεί μετά. Περισσότερες λεπτομέρειες και δεδομένα 
καταγράφονται και συγχρονίζονται στο APP. 
8. Άσκηση: Κάντε κλικ για να εισέλθετε στη διεπαφή λειτουργίας άσκησης, 
υπάρχουν οκτώ είδη αθλημάτων: γρήγορο περπάτημα, τρέξιμο, ιππασία, 
αναρρίχηση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάντμιντον και πινγκ-πονγκ. Ο 
χρόνος κίνησης και οι θερμίδες καταγράφονται σε κάθε διεπαφή 
λειτουργίας. 
9.Έλεγχος φωτογραφίας: Ενεργοποιήστε την κάμερα στο APP για να 
ελέγξετε το τηλέφωνο για να τραβήξετε φωτογραφίες. 



10.Μουσικός έλεγχος: μετά τη σύνδεση με τη συσκευή, το έξυπνο βραχιόλι 
είναι σε θέση να ελέγχει τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής. Πατήστε 
παρατεταμένα για να εισέλθετε στον πίνακα ελέγχου μουσικής, για 
αναπαραγωγή / παύση, για το προηγούμενο τραγούδι και για το επόμενο 
τραγούδι. 
11.Εισάγετε την οθόνη του καρπού: Ενεργοποιήστε το κουμπί του 
καρπού. 

12.Καταμέτρηση: Αφού κάνετε κλικ στο enter, επιλέξτε την ώρα για να
αρχίσετε να μετράτε. 

13. Φωτεινή οθόνη: Κάντε κλικ για είσοδο για να ορίσετε τη διάρκεια της 
φωτεινής οθόνης. 

14.Χρονόμετρο: Κάντε κλικ για να εισέλθετε στη λειτουργία χρονομέτρου, 
μπορείτε να ξεκινήσετε / κάνετε παύση / τερματίσετε τη λειτουργία, σύρετε 
δεξιά για έξοδο. 

15. Εύρεση του τηλεφώνου: Ενώ το ρολόι είναι συνδεμένο με το
τηλέφωνο, κάντε κλικ στην επιλογή εύρεσης του τηλεφώνου, το τηλέφωνο 
θα κουδουνίσει στη συνέχεια. 

16. Ρυθμίσεις: Περιλαμβάνει τον αριθμό έκδοσης, επαναφορά 
εργοστασιακών ρυθμίσεων, τερματισμός λειτουργίας. 

17.Περισσότερα: Περιλαμβάνει υπενθύμιση φόρτισης, καθιστική 
υπενθύμιση, αναβάθμιση 



Χρήση

Μετακινήστε τη διεπαφή του 
καντράν προς τα δεξιά για να 
δείτε το μήνυμα. 

Η διεπαφή του καντράν μπορεί να μετακινηθεί προς τα 

επάνω στη λίστα λειτουργιών, μετακινείται προς τα 

επάνω και προς τα κάτω για να αλλάξει τη λίστα 

λειτουργιών, μπορείτε να κάνετε κλικ για να εισέλθετε 

στη διεπαφή λειτουργίας και να ολισθήσετε προς τα 

δεξιά για έξοδο 

Λειτουργία άνω 
δεξιά πλήκτρου 

Πατήστε σύντομα για 
να επιστρέψετε στο 
καντράν 

Πατήστε παρατεταμένα για 
απενεργοποίηση και 
επαναφορά 

Φωτεινή οθόνη 

Λειτουργία κάτω 
δεξιά πλήκτρου 

Επαναφορά στο 
προηγούμενο 
επίπεδο 

Σύρετε προς τα κάτω στη σελίδα συντομεύσεων με 

ρύθμιση φωτεινότητας, αυτόματη φωτεινότητα και μη 

λειτουργία μην ενοχλείτε. 

Σύρετε αριστερά για να μπείτε στην οθόνη 

μέτρησης καρδιακού ρυθμού. 

Πατήστε παρατεταμένα τη 
διεπαφή του καντράν για να 
αλλάξετε οθόνη καντράν 



 Μέθοδος σύνδεσης APP

Κωδικός QR για το WearFit2.0 APP  
(Το WearFit2.0 επιτρέπει τη χρήση χαρακτηριστικών εφαρμογών του 
κινητού) 

1. Σάρωση του κώδικα QR παραπάνω για λήψη ή αναζήτηση 
"Wearfit 2.0" στο Android store ή APP store για λήψη και 
εγκατάσταση. 
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αφής για 3 
δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε, ανοίξτε και εισέλθετε στην 
εφαρμογή "WearFit2.0", αναζητήστε τη συσκευή σύμφωνα με τον 
οδηγό σύνδεσης APP, επιλέξτε το μοντέλο συσκευής και 
ολοκληρώστε το ζεύγος σύνδεσης. 

Συμβουλές: Για συσκευές iOS, πατήστε το ζεύγος του Bluetooth για 
πρώτη φορά. Στη συνέχεια, το βραχιόλι θα είναι σε θέση να λαμβάνει 
τις εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα και περισσότερες ειδοποιήσεις 
που ωθούνται από το iOS. 



Wearfit 2.0 εισαγωγή

1. Αρχική οθόνη, επιπλέον λειτουργίες, προσωπικές πληροφορίες 

2. Μονάδα ύπνου: Καταγραφή ημερήσιων, εβδομαδιαίων και
μηνιαίων πληροφοριών ύπνου με τη μορφή χάρτη. Με βάση τα 
δεδομένα βραχιολιού για τον υπολογισμό της ημερήσιας
ποιότητας ύπνου και του χρόνου ύπνου.
3. Μονάδα βημάτων: Θα σχεδιαστεί ένα γράφημα για να δείξει τα
βήματα, την απόσταση και τις θερμίδες που καίγονται ανάλογα. 
Παρέχονται πληροφορίες για τον χρήστη καθημερινών, εβδομαδιαίων 
και μηνιαίων δεδομένων. 

4. Μονάδα καρδιακού ρυθμού: Παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες

της καρδιακής σας συχνότητας καθημερινά, εβδομαδιαία και μηνιαία. Ο 

καρδιακός σας ρυθμός θα διαβάζεται ανά ώρα. 

5. Μονάδα αρτηριακής πίεσης: Παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες

της αρτηριακής σας πίεσης καθημερινά, εβδομαδιαία και μηνιαία. Η 

αρτηριακή σας πίεση θα διαβάζεται ανά ώρα. 



6. Μονάδα οξυγόνου αίματος: Παρέχονται λεπτομερείς πληροφορίες

για το οξυγόνο του αίματός σας καθημερινά, εβδομαδιαία και μηνιαία. 

Το οξυγόνο του αίματός σας θα διαβάζεται ανά ώρα. 

7. Μονάδα κόπωσης: Μετρήστε την κούραση του πραγματικού σας

χρόνου και εμφανίστε τις πληροφορίες για εσάς ανά ώρα. 



Βασικές Παράμετροι

Μέγεθος οθόνης 1.3 inch 

Bluetooth  Bluetooth4.0 
Επίπεδο 
στεγανότητας IP68 

Τύπος μπαταρίας Πολυμερής μπαταρία λιθίου 
Χωρητικότητα 
μπαταρίας 230mAh 

Χρόνος φόρτισης 2 ώρες 
μέγεθος από το 
λουράκι 47mm*52mm*11mm 

Φόρτιση Μαγνητική φόρτιση，Τάση 5V 

Οθόνη αφής Πλήρης οθόνη αφής 

Πακέτο  
Έξυπνο βραχιόλι + Μαγνητική φόρτιση + Εγχειρίδιο 
οδηγιών 



4.Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο 
αυτού του εγχειριδίου χωρίς ειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες είναι 
διαφορετικές στις διάφορες εκδόσεις λογισμικού, κάτι που είναι 
φυσιολογικό. 

1. Εάν υπάρχει πρόβλημα ποιότητας προϊόντος ή η χρήση των 
προϊόντων δεν είναι σαφής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το 
κατάστημά μας μέσω mail, θα το αντιμετωπίσουμε γρήγορα. 

2.Τα αποτελέσματα μέτρησης αυτού του προϊόντος είναι μόνο για 
αναφορά, όχι για οποιοδήποτε ιατρικό σκοπό και βάση. Ακολουθήστε τις 
οδηγίες του γιατρού και μην βασίζεστε στα αποτελέσματα μέτρησης για 
αυτοδιάγνωση και θεραπεία. 

3.Η ποιότητα στεγανότητας είναι IP68, η οποία μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για εργασίες καθημερινής ζωής. Αλλά το βραχιόλι δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταδύσεις και να τεθεί υπό το νερό για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, αυτό το προϊόν δεν εμποδίζει το 
ζεστό νερό, επειδή ο ατμός θα επηρεάσει το βραχιόλι. 

Σημείωση




