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1. Απαιτήσεις Συστήματος και Υλικού

2. Προετοιμασία Χρήσης

ή παραπάνω

Χρησιμοποιείστε την παρακάτω συσκευή USBγια 
να φορτίσετε πλήρως το βραχιόλι προτού το 
χρησιμοποιήσετε. Ο χρόνος φόρτισης είναι 
περίπου 0.5~1 ώρες. Κατά τη φόρτιση, η οθόνη θα 
απεικονίζει το σύμβολο φόρτισης. Η κατάσταση 
φόρτισης δεν είναι διαχειρίσιμη.

Kύριου μέρος
του βραχιολιού

Φόρτιση
του βραχιολιού



3. Σύνδεση

α. Ξεκλειδώστε το λουράκι του καρπού και
 επιλέξτε το πλαϊνό πλήκτρο.
β. Κρατήστε το βραχιόλι στο ένα χέρι και
 κρατήστε το λουράκι του καρπού στο άλλο  
 χέρι με στόχο να τραβήξετε το λουράκι  
 καρπού προς τα πίσω.
γ. Επιλέξτε το πλαϊνό USB με τον USB 
 φορτιστή ή το USB του υπολογιστή
 για φόρτιση του βραχιολιού (σε περίπου
 2 ώρες θα είναι πλήρως φορτισμένο.)

Εξετάστε ότι το τηλέφωνο σας ικανοποιεί τις 
παραπάνω απαιτήσεις και κατεβάστε το APP 
για σύνδεση.

Κατέβασμα του APP:
Αναζητήστε “LefunHealthAPP” στοAPP store 
και στο android market.

Διασύνδεση
Βεβαιωθείτε ότι είναι 
ενεργοποιημένο το 
Bluetooth, και ανοίξτε το 
“LefunHealthAPP”. 
Πατήστε στην επιλογή 
σύνδεσης με το



4. Εκκίνηση Χρήσης

βραχιόλι, βρείτε το όνομα συσκευής στη λίστα 
και πατήστε το. Στη συνέχεια προχωρήστε 
στην κύρια διεπαφή.

Μόλις η συσκευή συνδεθεί επιτυχώς στην 
εφαρμογή επιτυχώς, θα συγχρονίσει την ώρα. 
Θα καταγράφει και θα αναλύει τις 
δραστηριότητες σας, τους καρδιακούς σας 
παλμούς, την πίεση του αίματος σας και

Λειτουργία βραχιολιού: Πατήστε το πλήκτρο 
και ακολουθήστε την παρακάτω σειρά για να 
αλλάξετε διεπαφή

Λειτουργία χρόνου � Λειτουργία 
βηματομέτρου � Λειτουργία Θερμίδων � 
Λειτουργία Καρδιακών Παλμών � 
Λειτουργία Ύπνου



1.Λειτουργία χρόνου: απεικόνιση 
ώρας, μπαταρίας, ημερομηνίας

2.Καταγραφή αθλημάτων: Αυτόματη 
καταγραφή του αριθμού των 
βημάτων

3.Λειτουργία Θερμίδων: Απεικόνιση 
των καμένων θερμίδων

4.Παρακολούθηση καρδιακών 
παλμών: Η συσκευή θα μετρήσει 
αυτόματα την τρέχουσα κατάσταση 
των καρδιακών σας παλμών. 
Μπορείτε, επίσης, χειρωνακτικά να 
μετράτε τους καρδιακούς σας 
παλμούς μέσω του APP. Όποτε το 
βραχιόλι βρίσκεται σε λειτουργία 
καρδιακών παλμών, η συσκευή θα 
ξεκινά την αυτόματη μέτρηση. Αν 
δεν επιθυμείτε τη μέτρηση, 
παρακαλούμε όπως συνεχίσετε την
αλλαγή λειτουργίας. Η σελίδα θα 
απεικονίσει τα δεδομένα από την 
πιο πρόσφατη μέτρηση σας.

Οδηγίες Λειτουργίας:
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3)Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει χαμηλή 
μπαταρία. Αν υπάρχει πρόβλημα μετά την 
πλήρη φόρτιση, παρακαλούμε όπως 
επικοινωνήσετε μαζί μας.

2.Δεν είναι δυνατή σύνδεση της συσκευής με 
το app;

Ενδεχομένως να εμφανίστηκε πρόβλημα με 
το Bluetoothτης συσκευής σας κατά την 
επανεκκίνηση. Επανεκκινήστε το Bluetooth ή 
το smart phone σας.

3.Μη απεικόνιση των δεδομένων του APP;

Τα δεδομένα εξαρτώνται από το χρονισμό και 
τη χειρωνακτική μέτρηση για μεταφορά. 
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σε καλή 
κατάσταση και ότι το Bluetoothείναι ΕΝΕΡΓΟ.

4.Λάθος ώρα;

Αν το βραχιόλι έχει χαμηλή μπαταρία, τότε η 
ώρα μπορεί να εμφανίζεται λανθασμένα. 
Παρακαλούμε να φορτίσετε το βραχιόλι και να 
συνδέσετε πάλι το τηλέφωνο σας.



6. Προδιαγραφές

Μέγεθος Οθόνης: TFT 0.96

Bluetooth: BT 4.0

Τύπος Μπαταρίας: Μπαταρία Πολυμερούς 
Λιθίου

Χωρητικότητα Μπαταρίας: 100mAh

Στεγανότητα: IP68

Υλικό βραχιολιού: Μηχανικό PC+ Διαστημικό 
Αλουμίνιο

Μέγεθος βραχιολιού: 242*20.50*13.30 (mm)

Προϊόντα συσκευασίας: Βραχιόλι, εγχειρίδιο

*Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει 
αλλαγές ως προς το περιεχόμενο του 
παρόντος εγγράφου χωρίς την πρότερη 
ειδοποίηση ότι κάποια λειτουργία έχει αλλάξει
στην αντίστοιχη έκδοση λογισμικού.


