
Εγχειρίδιο Χρήσης 
του SG08



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν 
μας!

Για να έχετε πλήρη κατανόηση και χρήση 
αυτής της συσκευής, για να μάθετε όλα 
τα χαρακτηριστικά και την απλή μέθοδο 
λειτουργίας του, διαβάστε πρώτα αυτό το 
εγχειρίδιο.

Οι λειτουργίες στο εγχειρίδιο χρήσης 
ενδέχεται να διαφέρουν ελάχιστα από αυτές 
του φυσικού προϊόντος. Παρακαλούμε 
όπως κρατήσετε τα τελικά προϊόντα ως 
πρότυπο.

Τα σφάλματα πληκτρολόγησης σε 
αυτό το εγχειρίδιο και οι ασυμφωνίες 
θα ενημερώνονται εγκαίρως με τα πιο 
πρόσφατα προϊόντα. Εάν διαθέτουμε 
ενημερώσεις, το παρόν εγχειρίδιο θα 
υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. 
Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα τελικής 
ερμηνείας.

Συσκευασία: Ένα κουτί δώρου, ένα 
εγχειρίδιο χρήστη, μία έξυπνη μονάδα 
ζώνης.



Παρατήρηση: Το προϊόν είναι αδιάβροχο 
με επίπεδο IP68, μπορείτε να το φοράτε 
ενώ πλένετε τα χέρια σας, κολυμπάτε, όταν 
βρέχει, κλπ.

 Μην το χρησιμοποιείτε όταν κάνετε 
ζεστό ντους / μπάνιο ή σάουνα, οι ατμοί 
θα εισέλθουν στο στέλεχος, ζημιές 
από γρατζουνιές των περιφερειακών 
εξαρτημάτων. Όλα αυτά είναι πέρα από το 
πεδίο εφαρμογής της εγγύησης.

Οδηγίες για τα Κουμπιά:

Κουμπί διακόπτη: πατήστε παρατεταμένα 
για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε 
τη συσκευή, πατήστε σύντομα για 
ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της 
οθόνης. πιέστε σύντομα στη διεπαφή 
λειτουργίας για να επιστρέψετε στην αρχική 
σελίδα.

Φακός: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 
φωτός.

Οδηγίες Αφής: πατήστε για να επιλέξετε 
και να εισέλθετε σε κάποιο μενού, δεξιά 



ολίσθηση για επιστροφή. Στην αρχική οθόνη 
πραγματοποιήστε ολίσθηση κάτω στη 
γραμμή κατάστασης, μετακινηθείτε δεξιά 
για να μεταβείτε στο κέντρο ειδοποιήσεων, 
μετακινηθείτε προς τα αριστερά για να 
εισέλθετε στο κεντρικό μενού.

Οδηγίες φόρτισης: αυτό το προϊόν 
χρησιμοποιεί μαγνητική φόρτιση. 
Τοποθετήστε το σημείο φόρτισης στο πίσω 
μέρος των ακίδων φόρτισης της συσκευής, η 

Power 
Button



φόρτιση θα ξεκινήσει αυτόματα. Χρειάζονται 
συνήθως 2 ώρες για πλήρη φόρτιση, 
χρόνος αναμονής της συσκευής έως 30 
ημέρες, 5-10 ημέρες για εργασία. Μη 
χρησιμοποιείτε το ρολόι κατά τη φόρτιση. 

  Προσοχή: Μην επιτρέψετε σε 
οποιεσδήποτε 2 ακίδες του μαγνητικού 
καλωδίου φόρτισης να συνδεθούν 
ταυτόχρονα με κάποιο αγώγιμο υλικό, 
μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

Το ρολόι μπορεί να συνδεθεί με το 
τηλέφωνο σας, κατεβάστε πρώτα το App 
“Fundo” στο τηλέφωνο, ακολουθώντας 
μία από τις δύο μεθόδους:

1) Τηλέφωνο Android / iOS: Σάρωση του 
παρακάτω κώδικα QR από προγράμματα 
περιήγησης ή από οποιονδήποτε σαρωτή 
για λήψη της εφαρμογής “Fundo”.

2) Android Phone: αναζήτηση και λήψη 
εφαρμογής “Fundo” από το Google Play.
iOS τηλέφωνο: αναζήτηση και λήψη της 
εφαρμογής “Fundo” από το Apps Store.



Μετά την εγκατάσταση, ενεργοποιήστε το 
Bluetooth του κινητού και ανοίξτε το Fundo 
App, επιβεβαιώστε τις ειδοποιήσεις και 
όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα δικαιώματα 
που ζητά η FunDo και συμπληρώστε 
τα προσωπικά σας στοιχεία. Πατήστε 
“Προσθήκη συσκευής”, αναζητήστε τη 
συσκευή “L9XXX” (ενεργοποιήστε το GPS 
στο κινητό σας πριν πραγματοποιήσετε 
σύνδεση) και πατήστε Σύνδεση.

● Αναβάθμιση υλικολογισμικού: Μόλις 
ολοκληρωθεί η σύνδεση με το Bluetooth, 
στην ίδια διασύνδεση του “Fundo”, κάντε 
κλικ στο “More-” Updates “, αν υπάρχει 
διαθέσιμο νέο firmware, κάντε κλικ για να 
ενημερώσετε την τελευταία έκδοση του 
firmware.



Σημείωση: Εάν η αναβάθμιση είναι 
ανεπιτυχής, επανασυνδέστε το Bluetooth 
και δοκιμάστε να κάνετε αναβάθμιση ξανά.

Καθώς το πρωτόκολλο Bluetooth είναι 
διαφορετικό μεταξύ διαφορετικών 
συσκευών τηλεφώνου μερικές φορές 
η σύνδεση Bluetooth θα είναι ασταθής 
μεταξύ κινητού τηλεφώνου και έξυπνου 
ρολογιού. Κάντε επανεκκίνηση του Blue-
tooth και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά.

Κύρια Χαρακτηριστικά:

● Γλώσσα/Ώρα/Ημερομηνία: Κατά 
τη σύνδεση μέσω Bluetooth, θα 
πραγματοποιηθεί συγχρονισμός της 
ημερομηνίας και της ώρας.

● Διεπαφή Αναμονής: Υπάρχουν 
ζευγάρια κλήσεων για επιλογές, πατήστε 
παρατεταμένα 2 δευτερόλεπτα στο κουμπί 
της Αρχικής Σελίδας για να αλλάξετε όταν 
βρίσκεστε στην αρχική σελίδα.



Ρυθμίσεις

Σχετικά: Πατήστε για να εισέλθετε, να 
ελέγξετε το μοντέλο συσκευής, την έκδοση 
υλικολογισμικού, τη διεύθυνση Bluetooth.

QR code: Σάρωση για λήψη του Fundo.

Επαναφορά: Επαναφορά Συσκευής.

● Ειδοποιήσεις: συγχρονισμός όλων 
των ειδοποιήσεων του τηλεφώνου, όπως 
το Facebook, το WhatsApp, το SMS, 
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ., Εάν 
θέλετε να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις 
με τα περιεχόμενα, θα πρέπει να 
πραγματοποιήσετε κατάλληλες ρυθμίσεις 
ώστε να εμφανίζονται οι λεπτομέρειες 
ειδοποιήσεων Facebook και WhatsApp 
στις εφαρμογές του τηλεφώνου , μπορεί να 
εμφανίσει τις τελευταίες 5 ειδοποιήσεις, να 
διαβάσετε τις λεπτομέρειες, να μετακινηθείτε 
για να διαβάσετε το επόμενο μήνυμα. 
Θα δονείται για εισερχόμενες κλήσεις και 
μηνύματα. Πατήστε το κουμπί Home για να 
σταματήσετε τη δόνηση.



● Πληροφορίες δραστηριότητας: 
Εμφανίζονται τα δεδομένα υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των Βημάτων, 
Χιλιόμετρα, Θερμίδες της ημέρας ενώ 
αποθηκεύονται κάθε μέρα στις 12 το 
μεσημέρι, στη συνέχεια επαναφέρονται στο 
0 την επόμενη ημέρα. Στο ιστορικό μπορείτε 
να βρείτε όλα τα δεδομένα που έχουν 
αποθηκευθεί.

● Άσκηση: Επιλέξτε μια αθλητική 
δραστηριότητα για να καταγράψετε την 
άσκηση σας. Θα σταματήσει πατώντας 
το κουμπί τροφοδοσίας, τότε μπορείτε να 
επιλέξετε να αποθηκεύσετε, να διαγράψετε 
ή να συνεχίσετε τη μέτρηση. Θα καταγράψει 
τις θερμίδες και τον καρδιακό ρυθμό σε όλες 
τις λειτουργίες, μπορείτε να ελέγξετε τις 
λεπτομέρειες ολισθαίνοντας στην οθόνη.

● Υγεία: Πατήστε για να εισέλθετε, 
εμφανίζονται ο καρδιακός παλμός, η πίεση 
αίματος, το οξυγόνο αίματος και το SPO2H, 
σύρετε προς τα κάτω για να ελέγξετε το 
ιστορικό.

● Καρδιακός ρυθμός: Περιμένετε 2 



δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη μέτρηση 
και καταγραφή των δεδομένων καρδιακού 
παλμού με σάρωση της τριχοειδούς 
επιφανείας του δέρματος με πράσινο οπτικό 
φως, μετακίνηση σε άλλα μενού για να 
σταματήσετε τη μέτρηση. Κανονικά πρέπει 
να είναι 60-90 bpm., οι επαγγελματίες 
αθλητές μπορεί να φέρουν λιγότερο από 
60 bpm. Όταν κάνετε έντονη άσκηση, η 
μέτρηση μπορεί να φτάσει τα 200 bpm. 
Κρατήστε την άσκηση στη ζωή σας, μπορεί 
να αυξήσει την καρδιά και τους πνεύμονες.

● Πίεση αίματος: Κατά την μέτρηση, 
παρακαλούμε να τοποθετήσετε τα χέρια 
σας επίπεδα, τα δεδομένα θα βγουν μετά 
από μερικά δευτερόλεπτα. Η αρτηριακή 
πίεση τείνει να αυξάνεται με την ηλικία και 
οι γυναίκες έχουν χαμηλότερη αρτηριακή 
πίεση από τους άνδρες.

● ECG: Ο συνδυασμός του οπτικού 
καρδιακού ρυθμού και της τεχνολογίας 
ηλεκτροκαρδιογραφήματος διαρκεί 
μερικά δευτερόλεπτα για να παράγει τα 
δεδομένα. Όταν ολοκληρωθεί η μέτρηση, 



θα εμφανιστεί η διεπαφή To APP. Το 
ηλεκτροκαρδιογράφημα αποθηκεύεται στο 
κινητό τηλέφωνο  στην εφαρμογή “Fundo”, 
και μπορεί να μοιραστεί με άλλους για 
αναφορά.

● Οξυγόνο στο αίμα: SPO2H, είναι το 
ποσοστό οξυγόνου στο αίμα, ο κανονικός 
ρυθμός είναι 94-99%.

● Παρακολούθηση ύπνου: Το έξυπνο 
ρολόι θα ενεργοποιηθεί αυτόματα από τις 
10 μ.μ. έως τις 8 π.μ. Μπορείτε να ελέγξετε 
τις λεπτομέρειες της ποιότητας του ύπνου 
συνδέοντας την στο τηλέφωνο.

● Χρονόμετρο: Πατήστε την έναρξη και 
πατήστε και πάλι πατήστε για διακοπή.

● Μουσική απομακρυσμένου ελέγχου: 
Αναπαραγωγή της μουσικής από την 
πλευρά του τηλεφώνου, έλεγχος από την 
πλευρά του ρολογιού.

● Περισσότερα



Αφύπνιση: Ορίστε πολλά ρολόγια 
αφύπνισης μέσω της εφαρμογής στο 
τηλέφωνο.

Καθιστική Υπενθύμιση: Μπορείτε να 
ορίσετε χρόνο για να θυμίζετε στον εαυτό 
σας να σηκωθεί.

Εύρεση του τηλεφώνου σας: Αγγίξτε το 
και το τηλέφωνο κάνει μια ειδοποίηση ήχου 
κλήσης.

Φωτεινή οθόνη καρπού: Ορίστε την 
στην εφαρμογή, απαιτείται μεγαλύτερη 
κατανάλωση ενέργειας όταν είναι 
ενεργοποιημένη.

Ρύθμιση Μονάδων: Μετρικό ή βρετανικό 
σύστημα.

Μετάδοση δεδομένων: Όλα τα δεδομένα 
θα αποθηκευτούν στη συσκευή. Όποιο 
και αν είναι το βηματόμετρο, ο καρδιακός 
ρυθμός, η ποιότητα του ύπνου και η 
λειτουργία πολλαπλών αθλημάτων, όλα τα 
δεδομένα μπορούν να μεταδοθούν στην 
εφαρμογή στο τηλέφωνο.


