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Σωστός τρόπος για να το φορέσετε:

1. Για καλύτερη εφαρμογή, φορέστε το μετά
τη στυλοειδή ωλένη.

2. Προσαρμόστε την οπή προσαρμογής έτσι
ώστε να ταιριάζει καλύτερα στον καρπό 
σας, προσδέστε το κάτω μέρος.
3. Ο αισθητήρας θα πρέπει να βρίσκεται
κοντά στην επιδερμίδα, ώστε να αποφεύγε-
ται η κίνηση.

Φόρτιση του βραχιολιού
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει αρκετή
ισχύ κατά την πρώτη χρήση. Αν δεν έχει
αρκετή ισχύ για ενεργοποιηθεί, τότε 
συνδέστε τη συσκευή σε έναν φορτιστή και 
το βραχιόλι θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Τρόπος φόρτισης:
1. Φορτίζετε το βραχιόλι χρησιμοποιώντας 
κάποιο κατάλληλο καλώδιο φόρτισης.

2. Αφαιρέστε τον ξενιστή από το 
βραχιόλι (τεντώστε τη ζώνη και 
αφαιρέστε το από το πάνω μέ-
ρος), προσθέστε το στον φο- 
ρτιστή ο οποίος έχει δύο άκρα με
χρυσές επαφές. Τοποθετήστε το
έτσι ώστε το πάνελ επαφής να
είναι προς τα πάνω.

3. Ο USB φορτιστής μπορεί να συνδεθεί με
υπολογιστή ή με 5V USB διεπαφή φόρτισης.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
1. Κατά την απενεργοποίηση της συσκευής,
πατήστε το κουμπί επαφή για παραπάνω από 4 s
και η συσκευή θα δονηθεί και θα ενεργο- ποιηθεί.
2. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, βρείτε 
τη διεπαφή απενεργοποίησης       και πατήστε το 
κουμπί επαφή για παραπάνω από 4 s, η συσκευή 
θα δονηθεί και θα απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία του βραχιολιού
1. Όσο η συσκευή είναι ενεργή, πιέστε το κουμπί 
επαφής για να ανάψει η οθόνη.
2. Ένα ρολόι είναι η αρχική σελίδα, πιέστε το
κουμπί επαφής για να πλοηγηθείτε σε 
διαφορετικές σελίδες. Χωρίς την ύπαρξη
κάποιας λειτουργίας, μετά από 3sη οθόνη θα
σβήσει.

3. Μεταβείτε στη σελίδα μέτρησης της πίεσης
και των καρδιακών παλμών, ο έλεγχος θα 
ξεκινήσει αυτόματα, ενώ 40 sμετά το πέρας της
μέτρησης η οθόνη θα σβήσει.

Εγκατάσταση της εφαρμογής
στο κινητό τηλέφωνο
1. Πραγματοποιήστε
αναζήτηση του “LefunHealth” 
στοAppStore (Apple 
store/Google store)
2. Σαρώστε το QRcode για 
κατέβασμα. Υποστηρίζει 
συστήματα IOS 8.0 και πάνω 
και Android 4.4 και πάνω,
Bluetooth 4.0.

Σύνδεση Bluetooth
1. Ανοίξτε την εφαρμογή (θα χρειαστεί η συγκα- 
τάθεση σε όλες τις άδειες κατά την πρώτη φορά,
συμφωνείστε σε όλα)
2. Πατήστε στην άνω αριστερά γωνία του εικο-
νιδίου του Μενού ώστε να εμφανιστεί το 
μενού των λειτουργιών. Στη συνέχεια πατήστε
στη σελίδα αναζήτησης                            της
συσκευής (∆ιατηρήστε το Bluetooth του κινητού
ανοιχτό). Αναζητήστε τη συσκευή με όνομα
Bluetooth “W3” και πραγματοποιείστε σύνδεση.

3. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνδε- 
σης, η εφαρμογή θα σώσει τη διεύθυνση του 
Bluetoothτου βραχιολιού αυτόματα. Όποτε η 
εφαρμογή είναι ανοιχτή και τρέχει στο 
background, θα πραγματοποιεί αυτόματα
αναζήτηση και σύνδεση με το βραχιόλι.
4. Κατά τη χρήση κινητού με λογισμικό Android
βεβαιωθείτε ότι άδειες όπως είναι η εκτέλεση 
και η ανάγνωση πληροφοριών επαφής στο 
backgroundέχουν δοθεί κατά την εγκατάσταση ή 
μέσω των ρυθμίσεων του τηλεφώνου.

Λειτουργία Εφαρμογής και ρυθμίσεις

Προσωπικές πληροφορίες
Ορίστε τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά 
την είσοδο:
Τα δεδομένα μου – προσωπικά δεδομένα, γένος –
ηλικία – ύψος – βάρος.

Καθορισμός στόχων
Τα δεδομένα μου – Καθορισμός στόχων. 
Μπορείτε, ακόμα, να θέσετε καθημερινούς αθλη-
τικούς στόχους και στόχους ως προς τον ύπνο. 
Παρακολουθείστε την καθημερινή εκτέλεση 
τους. Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο για καθιστι- 
κές υπενθυμίσεις, ή να το κλείσετε στις ειδο-
ποιήσεις των μηνυμάτων.

Οδηγίες απεικόνισης του βραχιολιού

Κύρια διεπαφή
Μετά το συγχρονισμό με το τηλέφωνο, το 
βραχιόλι θα προσαρμόσει τον χρόνο αυτό-
ματα. Πατήστε το εικονίδιο της κύριας
διεπαφής για 4 δευτερόλεπτα, διαφορε- 
τικές κύριες διεπαφές μπορούν να αντικα- 
τασταθούν.

 Κύρια διεπαφή Βηματόμετρο Απόσταση Θερμίδες

Καρδιακοί
παλμοί

Σχετικά με το βραχιόλι Πληροφορίες Απενεργοποίηση

Πίεση
Οξυγόνο
αίματος

Αναζήτηση
κινητού

Αναζήτηση τηλεφώνου
Σε αυτή τη διεπαφή πιέστε το συγκεκρι-
μένο εικονίδιο για 4 δευτερόλεπτα για να 
ξεκινήσει η αναζήτηση του τηλεφώνου,
κατά τη σύνδεση με Bluetooth, το 
συνδεδεμένο κινητό θα ηχήσει.

Πληροφορίες
Πατήστε τη διεπαφή για 4 δευτερόλεπτα. 
Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα των
προσφάτως ληφθέντων πληροφοριών.

Ειδοποίηση μηνύματος

Ειδοποίηση κλήσης:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Αν είναι ενεργο- 
ποιημένη η λειτουργία ειδοποίησης κλήσεων, το
βραχιόλι θα δονηθεί και θα απεικονίσει το όνομα 
ή τον αριθμό του ατόμου που πραγματοποίησε
την κλήση (Θα πρέπει να δώσετε άδεια πρόσ-
βασης στις επαφές στην εφαρμογή)

Ειδοποίηση μηνύματος:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση, αν η λειτουργία ειδο-
ποίησης μηνυμάτων είναι ενεργή, το βραχιόλι θα 
δονηθεί κατά τη λήψη κάποιου μηνύματος.

Άλλες ειδοποιήσεις:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Αν η συγκεκριμένη λειτουργία
είναι ενεργοποιημένη, το βραχιόλι θα δονηθεί κατά τη
λήψη κάποιου μηνύματος, όπως για παράδειγμα μήνυμα
από το WeChat, QQ, Facebook, κλπ. (Θα πρέπει να 
δώσετε άδεια στην εφαρμογή να λαμβάνει ειδοποιήσεις
του συστήματος)
Συμβουλές για χρήστες Android
Κατά τη χρήση της λειτουργίας υπενθύμισης, θα πρέπει
να επιτρέψετε στην εφαρμογή “LiveHealth” να τρέχει 
στο background. Συστήνουμε να προσθέσετε την 
εφαρμογή “LiveHealth” στη διαχείριση δικαιωμάτων και 
να ενεργοποιήσετε όλες τις άδειες.

Καθιστική υπενθύμιση:
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία καθιστικής υπενθύμισης. Μπορεί- 
τε να αλλάξετε το διάστημα υπενθύμισης στο
προφίλ. Αν κάθεστε για μεγάλο διάστημα, το 
βραχιόλι θα σας το υπενθυμίσει.
Αφύπνιση
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Μπορείτε να ορίσετε 5
διαφορετικά ξυπνητήρια, μετά τον ορισμό αυτά 
θα συγχρονιστούν με το βραχιόλι. Υποστήριξη
αυτόνομης αφύπνισης. Μετά τον συγχρονισμό,
ακόμα και αν η εφαρμογή δεν είναι συνδεδεμένη,
το βραχιόλι θα σας αφυπνίσει σύμφωνα με το 
οριζόμενο πρόγραμμα.

       Αναζήτηση του βραχιολιού
Ενώ είναι συνδεδεμένο, κάνετε click στην επι- 
λογή “Αναζήτηση βραχιολιού” και το βραχιόλι θα
δονηθεί.

       Κουνήστε και τραβήξτε φωτογραφία
Ενώ παραμένει συνδεδεμένο, μπείτε στη διε-
παφή της κινούμενης φωτογραφίας, κουνήστε 
το βραχιόλι και η φωτογραφία θα τραβηχτεί 
αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα. Επιτρέψτε
στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στο albumγια
να μπορεί να σώσει τις φωτογραφίες πορ- 
τραίτου.

         Λειτουργία ύπνου
Όταν πέφτετε για ύπνο, το βραχιόλι μπαίνει σε 
λειτουργία καταγραφής του ύπνου αυτόματα.
Μπορεί να ανιχνεύσει το ποσοστό που είσαστε 
ξύπνιος, σε ελαφρύ ύπνο και σε βαθύ ύπνο και να 
υπολογίσει την ποιότητα του ύπνου σας. Τα 
δεδομένα ύπνου υποστηρίζονται μόνο στην 
πλευρά της εφαρμογής. 
Σημείωση: Τα δεδομένα ύπνου θα είναι
διαθέσιμα μόνο για όσο φοράτε το βραχιόλι στο 
ύπνο και θα συγχρονιστούν με τη συσκευή μετά
τις 9:00 π.μ. την επόμενη μέρα.

Προδιαγραφές
Τύπος συσκευής:  Τύπος μπαταρίας:
Smartbracelet Li-polymer 105mAh

Κινητήρας δόνησης:  Τρόπος συγχρονισμού:
υποστηρίζεται Bluetooth 4.0

Θερμοκρασία  Αισθητήρας:
λειτουργίας: ένας φωτοηλεκτρικός
- 10℃~ 50 ℃  αισθητήρας μέτρησης
  των καρδιακών παλμών 

Απαιτήσεις συσκευής:     από Bluetooth 4.0
από IOS 8.0/Android.4.0    και άνω
και άνω

Εισαγωγή στοιχείων: * Ξενιστής *Λουράκι καρπού * 
Καλώδιο φόρτισης*Κουτί συσκευασίας και εγχειρίδιο

Συμβουλές:
1. Μη κατάλληλο για μπάνιο και κολύμβηση.
2. Παρακαλούμε συνδέστε το βραχιόλι κατά τον
συγχρονισμό των δεδομένων.
3. Χρησιμοποιήστε το αρχικό καλώδιο για φόρτιση.
4. Μην εκθέτετε τον δακτύλιο λαβής σε μέρη με
υψηλή υγρασία, υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή 
θερμοκρασία για μεγάλα διαστήματα.
5. Απαιτήσεις φόρτισης: Φορτίστε τον φορτιστή με
την προδιαγραφή των 5V 0.2 – 2A. Αν δε χρησιμο- 
ποιείται για μεγάλο διάστημα, μπορείτε να τον
απενεργοποιήσετε και να εξασφαλίσετε ότι επανα- 
φορτίζεται κάθε δύο μήνες.
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το βραχιόλι θα σας αφυπνίσει σύμφωνα με το 
οριζόμενο πρόγραμμα.

       Αναζήτηση του βραχιολιού
Ενώ είναι συνδεδεμένο, κάνετε click στην επι- 
λογή “Αναζήτηση βραχιολιού” και το βραχιόλι θα
δονηθεί.

       Κουνήστε και τραβήξτε φωτογραφία
Ενώ παραμένει συνδεδεμένο, μπείτε στη διε-
παφή της κινούμενης φωτογραφίας, κουνήστε 
το βραχιόλι και η φωτογραφία θα τραβηχτεί 
αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα. Επιτρέψτε
στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στο albumγια
να μπορεί να σώσει τις φωτογραφίες πορ- 
τραίτου.

         Λειτουργία ύπνου
Όταν πέφτετε για ύπνο, το βραχιόλι μπαίνει σε 
λειτουργία καταγραφής του ύπνου αυτόματα.
Μπορεί να ανιχνεύσει το ποσοστό που είσαστε 
ξύπνιος, σε ελαφρύ ύπνο και σε βαθύ ύπνο και να 
υπολογίσει την ποιότητα του ύπνου σας. Τα 
δεδομένα ύπνου υποστηρίζονται μόνο στην 
πλευρά της εφαρμογής. 
Σημείωση: Τα δεδομένα ύπνου θα είναι
διαθέσιμα μόνο για όσο φοράτε το βραχιόλι στο 
ύπνο και θα συγχρονιστούν με τη συσκευή μετά
τις 9:00 π.μ. την επόμενη μέρα.

Προδιαγραφές
Τύπος συσκευής:  Τύπος μπαταρίας:
Smartbracelet Li-polymer 105mAh

Κινητήρας δόνησης:  Τρόπος συγχρονισμού:
υποστηρίζεται Bluetooth 4.0

Θερμοκρασία  Αισθητήρας:
λειτουργίας: ένας φωτοηλεκτρικός
- 10℃~ 50 ℃  αισθητήρας μέτρησης
  των καρδιακών παλμών 

Απαιτήσεις συσκευής:     από Bluetooth 4.0
από IOS 8.0/Android.4.0    και άνω
και άνω

Εισαγωγή στοιχείων: * Ξενιστής *Λουράκι καρπού * 
Καλώδιο φόρτισης*Κουτί συσκευασίας και εγχειρίδιο

Συμβουλές:
1. Μη κατάλληλο για μπάνιο και κολύμβηση.
2. Παρακαλούμε συνδέστε το βραχιόλι κατά τον
συγχρονισμό των δεδομένων.
3. Χρησιμοποιήστε το αρχικό καλώδιο για φόρτιση.
4. Μην εκθέτετε τον δακτύλιο λαβής σε μέρη με
υψηλή υγρασία, υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή 
θερμοκρασία για μεγάλα διαστήματα.
5. Απαιτήσεις φόρτισης: Φορτίστε τον φορτιστή με
την προδιαγραφή των 5V 0.2 – 2A. Αν δε χρησιμο- 
ποιείται για μεγάλο διάστημα, μπορείτε να τον
απενεργοποιήσετε και να εξασφαλίσετε ότι επανα- 
φορτίζεται κάθε δύο μήνες.
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Σωστός τρόπος για να το φορέσετε:

1. Για καλύτερη εφαρμογή, φορέστε το μετά
τη στυλοειδή ωλένη.

2. Προσαρμόστε την οπή προσαρμογής έτσι
ώστε να ταιριάζει καλύτερα στον καρπό 
σας, προσδέστε το κάτω μέρος.
3. Ο αισθητήρας θα πρέπει να βρίσκεται
κοντά στην επιδερμίδα, ώστε να αποφεύγε-
ται η κίνηση.

Φόρτιση του βραχιολιού
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει αρκετή
ισχύ κατά την πρώτη χρήση. Αν δεν έχει
αρκετή ισχύ για ενεργοποιηθεί, τότε 
συνδέστε τη συσκευή σε έναν φορτιστή και 
το βραχιόλι θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Τρόπος φόρτισης:
1. Φορτίζετε το βραχιόλι χρησιμοποιώντας 
κάποιο κατάλληλο καλώδιο φόρτισης.

2. Αφαιρέστε τον ξενιστή από το 
βραχιόλι (τεντώστε τη ζώνη και 
αφαιρέστε το από το πάνω μέ- 
ρος), προσθέστε το στον φο- 
ρτιστή ο οποίος έχει δύο άκρα με 
χρυσές επαφές. Τοποθετήστε το 
έτσι ώστε το πάνελ επαφής να 
είναι προς τα πάνω.

3. Ο USB φορτιστής μπορεί να συνδεθεί με
υπολογιστή ή με 5V USB διεπαφή φόρτισης.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
1. Κατά την απενεργοποίηση της συσκευής, 
πατήστε το κουμπί επαφή για παραπάνω από 4 s 
και η συσκευή θα δονηθεί και θα ενεργο- ποιηθεί.
2. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, βρείτε 
τη διεπαφή απενεργοποίησης       και πατήστε το 
κουμπί επαφή για παραπάνω από 4 s, η συσκευή 
θα δονηθεί και θα απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία του βραχιολιού
1. Όσο η συσκευή είναι ενεργή, πιέστε το κουμπί 
επαφής για να ανάψει η οθόνη.
2. Ένα ρολόι είναι η αρχική σελίδα, πιέστε το 
κουμπί επαφής για να πλοηγηθείτε σε 
διαφορετικές σελίδες. Χωρίς την ύπαρξη 
κάποιας λειτουργίας, μετά από 3sη οθόνη θα 
σβήσει.

3. Μεταβείτε στη σελίδα μέτρησης της πίεσης
και των καρδιακών παλμών, ο έλεγχος θα 
ξεκινήσει αυτόματα, ενώ 40 sμετά το πέρας της
μέτρησης η οθόνη θα σβήσει.

Εγκατάσταση της εφαρμογής
στο κινητό τηλέφωνο
1. Πραγματοποιήστε
αναζήτηση του “LefunHealth” 
στοAppStore (Apple 
store/Google store)
2. Σαρώστε το QRcode για 
κατέβασμα. Υποστηρίζει 
συστήματα IOS 8.0 και πάνω 
και Android 4.4 και πάνω,
Bluetooth 4.0.

Σύνδεση Bluetooth
1. Ανοίξτε την εφαρμογή (θα χρειαστεί η συγκα- 
τάθεση σε όλες τις άδειες κατά την πρώτη φορά,
συμφωνείστε σε όλα)
2. Πατήστε στην άνω αριστερά γωνία του εικο-
νιδίου του Μενού ώστε να εμφανιστεί το 
μενού των λειτουργιών. Στη συνέχεια πατήστε
στη σελίδα αναζήτησης                            της
συσκευής (∆ιατηρήστε το Bluetooth του κινητού
ανοιχτό). Αναζητήστε τη συσκευή με όνομα
Bluetooth “W3” και πραγματοποιείστε σύνδεση.

3. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνδε- 
σης, η εφαρμογή θα σώσει τη διεύθυνση του 
Bluetoothτου βραχιολιού αυτόματα. Όποτε η 
εφαρμογή είναι ανοιχτή και τρέχει στο 
background, θα πραγματοποιεί αυτόματα
αναζήτηση και σύνδεση με το βραχιόλι.
4. Κατά τη χρήση κινητού με λογισμικό Android
βεβαιωθείτε ότι άδειες όπως είναι η εκτέλεση 
και η ανάγνωση πληροφοριών επαφής στο 
backgroundέχουν δοθεί κατά την εγκατάσταση ή 
μέσω των ρυθμίσεων του τηλεφώνου.

Λειτουργία Εφαρμογής και ρυθμίσεις

Προσωπικές πληροφορίες
Ορίστε τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά 
την είσοδο:
Τα δεδομένα μου – προσωπικά δεδομένα, γένος –
ηλικία – ύψος – βάρος.

Καθορισμός στόχων
Τα δεδομένα μου – Καθορισμός στόχων. 
Μπορείτε, ακόμα, να θέσετε καθημερινούς αθλη-
τικούς στόχους και στόχους ως προς τον ύπνο. 
Παρακολουθείστε την καθημερινή εκτέλεση 
τους. Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο για καθιστι- 
κές υπενθυμίσεις, ή να το κλείσετε στις ειδο-
ποιήσεις των μηνυμάτων.

Οδηγίες απεικόνισης του βραχιολιού

Κύρια διεπαφή
Μετά το συγχρονισμό με το τηλέφωνο, το 
βραχιόλι θα προσαρμόσει τον χρόνο αυτό-
ματα. Πατήστε το εικονίδιο της κύριας
διεπαφής για 4 δευτερόλεπτα, διαφορε- 
τικές κύριες διεπαφές μπορούν να αντικα- 
τασταθούν.

 Κύρια διεπαφή Βηματόμετρο Απόσταση Θερμίδες

Καρδιακοί
παλμοί

Σχετικά με το βραχιόλι Πληροφορίες Απενεργοποίηση

Πίεση
Οξυγόνο
αίματος

Αναζήτηση
κινητού

Αναζήτηση τηλεφώνου
Σε αυτή τη διεπαφή πιέστε το συγκεκρι-
μένο εικονίδιο για 4 δευτερόλεπτα για να 
ξεκινήσει η αναζήτηση του τηλεφώνου,
κατά τη σύνδεση με Bluetooth, το 
συνδεδεμένο κινητό θα ηχήσει.

Πληροφορίες
Πατήστε τη διεπαφή για 4 δευτερόλεπτα. 
Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα των
προσφάτως ληφθέντων πληροφοριών.

Ειδοποίηση μηνύματος

Ειδοποίηση κλήσης:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Αν είναι ενεργο- 
ποιημένη η λειτουργία ειδοποίησης κλήσεων, το
βραχιόλι θα δονηθεί και θα απεικονίσει το όνομα 
ή τον αριθμό του ατόμου που πραγματοποίησε
την κλήση (Θα πρέπει να δώσετε άδεια πρόσ-
βασης στις επαφές στην εφαρμογή)

Ειδοποίηση μηνύματος:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση, αν η λειτουργία ειδο-
ποίησης μηνυμάτων είναι ενεργή, το βραχιόλι θα 
δονηθεί κατά τη λήψη κάποιου μηνύματος.

Άλλες ειδοποιήσεις:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Αν η συγκεκριμένη λειτουργία
είναι ενεργοποιημένη, το βραχιόλι θα δονηθεί κατά τη
λήψη κάποιου μηνύματος, όπως για παράδειγμα μήνυμα
από το WeChat, QQ, Facebook, κλπ. (Θα πρέπει να 
δώσετε άδεια στην εφαρμογή να λαμβάνει ειδοποιήσεις
του συστήματος)
Συμβουλές για χρήστες Android
Κατά τη χρήση της λειτουργίας υπενθύμισης, θα πρέπει
να επιτρέψετε στην εφαρμογή “LiveHealth” να τρέχει 
στο background. Συστήνουμε να προσθέσετε την 
εφαρμογή “LiveHealth” στη διαχείριση δικαιωμάτων και 
να ενεργοποιήσετε όλες τις άδειες.

Καθιστική υπενθύμιση:
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία καθιστικής υπενθύμισης. Μπορεί- 
τε να αλλάξετε το διάστημα υπενθύμισης στο
προφίλ. Αν κάθεστε για μεγάλο διάστημα, το 
βραχιόλι θα σας το υπενθυμίσει.
Αφύπνιση
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Μπορείτε να ορίσετε 5
διαφορετικά ξυπνητήρια, μετά τον ορισμό αυτά 
θα συγχρονιστούν με το βραχιόλι. Υποστήριξη
αυτόνομης αφύπνισης. Μετά τον συγχρονισμό,
ακόμα και αν η εφαρμογή δεν είναι συνδεδεμένη,
το βραχιόλι θα σας αφυπνίσει σύμφωνα με το 
οριζόμενο πρόγραμμα.

       Αναζήτηση του βραχιολιού
Ενώ είναι συνδεδεμένο, κάνετε click στην επι- 
λογή “Αναζήτηση βραχιολιού” και το βραχιόλι θα
δονηθεί.

       Κουνήστε και τραβήξτε φωτογραφία
Ενώ παραμένει συνδεδεμένο, μπείτε στη διε-
παφή της κινούμενης φωτογραφίας, κουνήστε 
το βραχιόλι και η φωτογραφία θα τραβηχτεί 
αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα. Επιτρέψτε
στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στο albumγια
να μπορεί να σώσει τις φωτογραφίες πορ- 
τραίτου.

         Λειτουργία ύπνου
Όταν πέφτετε για ύπνο, το βραχιόλι μπαίνει σε 
λειτουργία καταγραφής του ύπνου αυτόματα.
Μπορεί να ανιχνεύσει το ποσοστό που είσαστε 
ξύπνιος, σε ελαφρύ ύπνο και σε βαθύ ύπνο και να 
υπολογίσει την ποιότητα του ύπνου σας. Τα 
δεδομένα ύπνου υποστηρίζονται μόνο στην 
πλευρά της εφαρμογής. 
Σημείωση: Τα δεδομένα ύπνου θα είναι
διαθέσιμα μόνο για όσο φοράτε το βραχιόλι στο 
ύπνο και θα συγχρονιστούν με τη συσκευή μετά
τις 9:00 π.μ. την επόμενη μέρα.

Προδιαγραφές
Τύπος συσκευής:  Τύπος μπαταρίας:
Smartbracelet Li-polymer 105mAh

Κινητήρας δόνησης:  Τρόπος συγχρονισμού:
υποστηρίζεται Bluetooth 4.0

Θερμοκρασία  Αισθητήρας:
λειτουργίας: ένας φωτοηλεκτρικός
- 10℃~ 50 ℃  αισθητήρας μέτρησης
  των καρδιακών παλμών 

Απαιτήσεις συσκευής:     από Bluetooth 4.0
από IOS 8.0/Android.4.0    και άνω
και άνω

Εισαγωγή στοιχείων: * Ξενιστής *Λουράκι καρπού * 
Καλώδιο φόρτισης*Κουτί συσκευασίας και εγχειρίδιο

Συμβουλές:
1. Μη κατάλληλο για μπάνιο και κολύμβηση.
2. Παρακαλούμε συνδέστε το βραχιόλι κατά τον
συγχρονισμό των δεδομένων.
3. Χρησιμοποιήστε το αρχικό καλώδιο για φόρτιση.
4. Μην εκθέτετε τον δακτύλιο λαβής σε μέρη με
υψηλή υγρασία, υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή 
θερμοκρασία για μεγάλα διαστήματα.
5. Απαιτήσεις φόρτισης: Φορτίστε τον φορτιστή με
την προδιαγραφή των 5V 0.2 – 2A. Αν δε χρησιμο- 
ποιείται για μεγάλο διάστημα, μπορείτε να τον
απενεργοποιήσετε και να εξασφαλίσετε ότι επανα- 
φορτίζεται κάθε δύο μήνες.
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Σωστός τρόπος για να το φορέσετε:

1. Για καλύτερη εφαρμογή, φορέστε το μετά
τη στυλοειδή ωλένη.

2. Προσαρμόστε την οπή προσαρμογής έτσι
ώστε να ταιριάζει καλύτερα στον καρπό 
σας, προσδέστε το κάτω μέρος.
3. Ο αισθητήρας θα πρέπει να βρίσκεται
κοντά στην επιδερμίδα, ώστε να αποφεύγε-
ται η κίνηση.

Φόρτιση του βραχιολιού
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει αρκετή
ισχύ κατά την πρώτη χρήση. Αν δεν έχει
αρκετή ισχύ για ενεργοποιηθεί, τότε 
συνδέστε τη συσκευή σε έναν φορτιστή και 
το βραχιόλι θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Τρόπος φόρτισης:
1. Φορτίζετε το βραχιόλι χρησιμοποιώντας 
κάποιο κατάλληλο καλώδιο φόρτισης.

2. Αφαιρέστε τον ξενιστή από το 
βραχιόλι (τεντώστε τη ζώνη και 
αφαιρέστε το από το πάνω μέ-
ρος), προσθέστε το στον φο- 
ρτιστή ο οποίος έχει δύο άκρα με
χρυσές επαφές. Τοποθετήστε το
έτσι ώστε το πάνελ επαφής να
είναι προς τα πάνω.

3. Ο USB φορτιστής μπορεί να συνδεθεί με
υπολογιστή ή με 5V USB διεπαφή φόρτισης.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
1. Κατά την απενεργοποίηση της συσκευής,
πατήστε το κουμπί επαφή για παραπάνω από 4 s
και η συσκευή θα δονηθεί και θα ενεργο- ποιηθεί.
2. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, βρείτε 
τη διεπαφή απενεργοποίησης       και πατήστε το 
κουμπί επαφή για παραπάνω από 4 s, η συσκευή 
θα δονηθεί και θα απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία του βραχιολιού
1. Όσο η συσκευή είναι ενεργή, πιέστε το κουμπί 
επαφής για να ανάψει η οθόνη.
2. Ένα ρολόι είναι η αρχική σελίδα, πιέστε το
κουμπί επαφής για να πλοηγηθείτε σε 
διαφορετικές σελίδες. Χωρίς την ύπαρξη
κάποιας λειτουργίας, μετά από 3sη οθόνη θα
σβήσει.

3. Μεταβείτε στη σελίδα μέτρησης της πίεσης 
και των καρδιακών παλμών, ο έλεγχος θα 
ξεκινήσει αυτόματα, ενώ 40 sμετά το πέρας της
μέτρησης η οθόνη θα σβήσει.

Εγκατάσταση της εφαρμογής 
στο κινητό τηλέφωνο
1. Πραγματοποιήστε 
αναζήτηση του “LefunHealth” 
στοAppStore (Apple 
store/Google store)
2. Σαρώστε το QRcode για 
κατέβασμα. Υποστηρίζει 
συστήματα IOS 8.0 και πάνω 
και Android 4.4 και πάνω, 
Bluetooth 4.0.

Σύνδεση Bluetooth
1. Ανοίξτε την εφαρμογή (θα χρειαστεί η συγκα- 
τάθεση σε όλες τις άδειες κατά την πρώτη φορά,
συμφωνείστε σε όλα)
2. Πατήστε στην άνω αριστερά γωνία του εικο- 
νιδίου του Μενού        ώστε να εμφανιστεί το 
μενού των λειτουργιών. Στη συνέχεια πατήστε 
στη σελίδα αναζήτησης                            της 
συσκευής (∆ιατηρήστε το Bluetooth του κινητού 
ανοιχτό). Αναζητήστε τη συσκευή με όνομα 
Bluetooth “W3” και πραγματοποιείστε σύνδεση.

3. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνδε- 
σης, η εφαρμογή θα σώσει τη διεύθυνση του 
Bluetoothτου βραχιολιού αυτόματα. Όποτε η 
εφαρμογή είναι ανοιχτή και τρέχει στο 
background, θα πραγματοποιεί αυτόματα
αναζήτηση και σύνδεση με το βραχιόλι.
4. Κατά τη χρήση κινητού με λογισμικό Android
βεβαιωθείτε ότι άδειες όπως είναι η εκτέλεση 
και η ανάγνωση πληροφοριών επαφής στο 
backgroundέχουν δοθεί κατά την εγκατάσταση ή 
μέσω των ρυθμίσεων του τηλεφώνου.

Λειτουργία Εφαρμογής και ρυθμίσεις

Προσωπικές πληροφορίες
Ορίστε τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά 
την είσοδο:
Τα δεδομένα μου – προσωπικά δεδομένα, γένος –
ηλικία – ύψος – βάρος.

Καθορισμός στόχων
Τα δεδομένα μου – Καθορισμός στόχων. 
Μπορείτε, ακόμα, να θέσετε καθημερινούς αθλη-
τικούς στόχους και στόχους ως προς τον ύπνο. 
Παρακολουθείστε την καθημερινή εκτέλεση 
τους. Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο για καθιστι- 
κές υπενθυμίσεις, ή να το κλείσετε στις ειδο-
ποιήσεις των μηνυμάτων.

Οδηγίες απεικόνισης του βραχιολιού

Κύρια διεπαφή
Μετά το συγχρονισμό με το τηλέφωνο, το 
βραχιόλι θα προσαρμόσει τον χρόνο αυτό-
ματα. Πατήστε το εικονίδιο της κύριας
διεπαφής για 4 δευτερόλεπτα, διαφορε- 
τικές κύριες διεπαφές μπορούν να αντικα- 
τασταθούν.

 Κύρια διεπαφή Βηματόμετρο Απόσταση Θερμίδες

Καρδιακοί
παλμοί

Σχετικά με το βραχιόλι Πληροφορίες Απενεργοποίηση

Πίεση
Οξυγόνο
αίματος

Αναζήτηση
κινητού

Αναζήτηση τηλεφώνου
Σε αυτή τη διεπαφή πιέστε το συγκεκρι-
μένο εικονίδιο για 4 δευτερόλεπτα για να 
ξεκινήσει η αναζήτηση του τηλεφώνου,
κατά τη σύνδεση με Bluetooth, το 
συνδεδεμένο κινητό θα ηχήσει.

Πληροφορίες
Πατήστε τη διεπαφή για 4 δευτερόλεπτα. 
Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα των
προσφάτως ληφθέντων πληροφοριών.

Ειδοποίηση μηνύματος

Ειδοποίηση κλήσης:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Αν είναι ενεργο- 
ποιημένη η λειτουργία ειδοποίησης κλήσεων, το
βραχιόλι θα δονηθεί και θα απεικονίσει το όνομα 
ή τον αριθμό του ατόμου που πραγματοποίησε
την κλήση (Θα πρέπει να δώσετε άδεια πρόσ-
βασης στις επαφές στην εφαρμογή)

Ειδοποίηση μηνύματος:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση, αν η λειτουργία ειδο-
ποίησης μηνυμάτων είναι ενεργή, το βραχιόλι θα 
δονηθεί κατά τη λήψη κάποιου μηνύματος.

Άλλες ειδοποιήσεις:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Αν η συγκεκριμένη λειτουργία
είναι ενεργοποιημένη, το βραχιόλι θα δονηθεί κατά τη
λήψη κάποιου μηνύματος, όπως για παράδειγμα μήνυμα
από το WeChat, QQ, Facebook, κλπ. (Θα πρέπει να 
δώσετε άδεια στην εφαρμογή να λαμβάνει ειδοποιήσεις
του συστήματος)
Συμβουλές για χρήστες Android
Κατά τη χρήση της λειτουργίας υπενθύμισης, θα πρέπει
να επιτρέψετε στην εφαρμογή “LiveHealth” να τρέχει 
στο background. Συστήνουμε να προσθέσετε την 
εφαρμογή “LiveHealth” στη διαχείριση δικαιωμάτων και 
να ενεργοποιήσετε όλες τις άδειες.

Καθιστική υπενθύμιση:
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία καθιστικής υπενθύμισης. Μπορεί- 
τε να αλλάξετε το διάστημα υπενθύμισης στο
προφίλ. Αν κάθεστε για μεγάλο διάστημα, το 
βραχιόλι θα σας το υπενθυμίσει.
Αφύπνιση
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Μπορείτε να ορίσετε 5
διαφορετικά ξυπνητήρια, μετά τον ορισμό αυτά 
θα συγχρονιστούν με το βραχιόλι. Υποστήριξη
αυτόνομης αφύπνισης. Μετά τον συγχρονισμό,
ακόμα και αν η εφαρμογή δεν είναι συνδεδεμένη,
το βραχιόλι θα σας αφυπνίσει σύμφωνα με το 
οριζόμενο πρόγραμμα.

       Αναζήτηση του βραχιολιού
Ενώ είναι συνδεδεμένο, κάνετε click στην επι- 
λογή “Αναζήτηση βραχιολιού” και το βραχιόλι θα
δονηθεί.

       Κουνήστε και τραβήξτε φωτογραφία
Ενώ παραμένει συνδεδεμένο, μπείτε στη διε-
παφή της κινούμενης φωτογραφίας, κουνήστε 
το βραχιόλι και η φωτογραφία θα τραβηχτεί 
αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα. Επιτρέψτε
στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στο albumγια
να μπορεί να σώσει τις φωτογραφίες πορ- 
τραίτου.

         Λειτουργία ύπνου
Όταν πέφτετε για ύπνο, το βραχιόλι μπαίνει σε 
λειτουργία καταγραφής του ύπνου αυτόματα.
Μπορεί να ανιχνεύσει το ποσοστό που είσαστε 
ξύπνιος, σε ελαφρύ ύπνο και σε βαθύ ύπνο και να 
υπολογίσει την ποιότητα του ύπνου σας. Τα 
δεδομένα ύπνου υποστηρίζονται μόνο στην 
πλευρά της εφαρμογής. 
Σημείωση: Τα δεδομένα ύπνου θα είναι
διαθέσιμα μόνο για όσο φοράτε το βραχιόλι στο 
ύπνο και θα συγχρονιστούν με τη συσκευή μετά
τις 9:00 π.μ. την επόμενη μέρα.

Προδιαγραφές
Τύπος συσκευής:  Τύπος μπαταρίας:
Smartbracelet Li-polymer 105mAh

Κινητήρας δόνησης:  Τρόπος συγχρονισμού:
υποστηρίζεται Bluetooth 4.0

Θερμοκρασία  Αισθητήρας:
λειτουργίας: ένας φωτοηλεκτρικός
- 10℃~ 50 ℃  αισθητήρας μέτρησης
  των καρδιακών παλμών 

Απαιτήσεις συσκευής:     από Bluetooth 4.0
από IOS 8.0/Android.4.0    και άνω
και άνω

Εισαγωγή στοιχείων: * Ξενιστής *Λουράκι καρπού * 
Καλώδιο φόρτισης*Κουτί συσκευασίας και εγχειρίδιο

Συμβουλές:
1. Μη κατάλληλο για μπάνιο και κολύμβηση.
2. Παρακαλούμε συνδέστε το βραχιόλι κατά τον
συγχρονισμό των δεδομένων.
3. Χρησιμοποιήστε το αρχικό καλώδιο για φόρτιση.
4. Μην εκθέτετε τον δακτύλιο λαβής σε μέρη με
υψηλή υγρασία, υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή 
θερμοκρασία για μεγάλα διαστήματα.
5. Απαιτήσεις φόρτισης: Φορτίστε τον φορτιστή με
την προδιαγραφή των 5V 0.2 – 2A. Αν δε χρησιμο- 
ποιείται για μεγάλο διάστημα, μπορείτε να τον
απενεργοποιήσετε και να εξασφαλίσετε ότι επανα- 
φορτίζεται κάθε δύο μήνες.
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Σωστός τρόπος για να το φορέσετε:

1. Για καλύτερη εφαρμογή, φορέστε το μετά
τη στυλοειδή ωλένη.

2. Προσαρμόστε την οπή προσαρμογής έτσι
ώστε να ταιριάζει καλύτερα στον καρπό 
σας, προσδέστε το κάτω μέρος.
3. Ο αισθητήρας θα πρέπει να βρίσκεται
κοντά στην επιδερμίδα, ώστε να αποφεύγε-
ται η κίνηση.

Φόρτιση του βραχιολιού
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει αρκετή
ισχύ κατά την πρώτη χρήση. Αν δεν έχει
αρκετή ισχύ για ενεργοποιηθεί, τότε 
συνδέστε τη συσκευή σε έναν φορτιστή και 
το βραχιόλι θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Τρόπος φόρτισης:
1. Φορτίζετε το βραχιόλι χρησιμοποιώντας 
κάποιο κατάλληλο καλώδιο φόρτισης.

2. Αφαιρέστε τον ξενιστή από το 
βραχιόλι (τεντώστε τη ζώνη και 
αφαιρέστε το από το πάνω μέ-
ρος), προσθέστε το στον φο- 
ρτιστή ο οποίος έχει δύο άκρα με
χρυσές επαφές. Τοποθετήστε το
έτσι ώστε το πάνελ επαφής να
είναι προς τα πάνω.

3. Ο USB φορτιστής μπορεί να συνδεθεί με
υπολογιστή ή με 5V USB διεπαφή φόρτισης.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
1. Κατά την απενεργοποίηση της συσκευής,
πατήστε το κουμπί επαφή για παραπάνω από 4 s
και η συσκευή θα δονηθεί και θα ενεργο- ποιηθεί.
2. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, βρείτε 
τη διεπαφή απενεργοποίησης       και πατήστε το 
κουμπί επαφή για παραπάνω από 4 s, η συσκευή 
θα δονηθεί και θα απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία του βραχιολιού
1. Όσο η συσκευή είναι ενεργή, πιέστε το κουμπί 
επαφής για να ανάψει η οθόνη.
2. Ένα ρολόι είναι η αρχική σελίδα, πιέστε το
κουμπί επαφής για να πλοηγηθείτε σε 
διαφορετικές σελίδες. Χωρίς την ύπαρξη
κάποιας λειτουργίας, μετά από 3sη οθόνη θα
σβήσει.

3. Μεταβείτε στη σελίδα μέτρησης της πίεσης
και των καρδιακών παλμών, ο έλεγχος θα 
ξεκινήσει αυτόματα, ενώ 40 sμετά το πέρας της
μέτρησης η οθόνη θα σβήσει.

Εγκατάσταση της εφαρμογής
στο κινητό τηλέφωνο
1. Πραγματοποιήστε
αναζήτηση του “LefunHealth” 
στοAppStore (Apple 
store/Google store)
2. Σαρώστε το QRcode για 
κατέβασμα. Υποστηρίζει 
συστήματα IOS 8.0 και πάνω 
και Android 4.4 και πάνω,
Bluetooth 4.0.

Σύνδεση Bluetooth
1. Ανοίξτε την εφαρμογή (θα χρειαστεί η συγκα- 
τάθεση σε όλες τις άδειες κατά την πρώτη φορά,
συμφωνείστε σε όλα)
2. Πατήστε στην άνω αριστερά γωνία του εικο-
νιδίου του Μενού ώστε να εμφανιστεί το 
μενού των λειτουργιών. Στη συνέχεια πατήστε
στη σελίδα αναζήτησης                            της
συσκευής (∆ιατηρήστε το Bluetooth του κινητού
ανοιχτό). Αναζητήστε τη συσκευή με όνομα
Bluetooth “W3” και πραγματοποιείστε σύνδεση.

3. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνδε- 
σης, η εφαρμογή θα σώσει τη διεύθυνση του 
Bluetoothτου βραχιολιού αυτόματα. Όποτε η 
εφαρμογή είναι ανοιχτή και τρέχει στο 
background, θα πραγματοποιεί αυτόματα 
αναζήτηση και σύνδεση με το βραχιόλι.
4. Κατά τη χρήση κινητού με λογισμικό Android 
βεβαιωθείτε ότι άδειες όπως είναι η εκτέλεση 
και η ανάγνωση πληροφοριών επαφής στο 
backgroundέχουν δοθεί κατά την εγκατάσταση ή 
μέσω των ρυθμίσεων του τηλεφώνου.

Λειτουργία Εφαρμογής και ρυθμίσεις

Προσωπικές πληροφορίες
Ορίστε τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά 
την είσοδο:
Τα δεδομένα μου – προσωπικά δεδομένα, γένος – 
ηλικία – ύψος – βάρος.

Καθορισμός στόχων
Τα δεδομένα μου – Καθορισμός στόχων. 
Μπορείτε, ακόμα, να θέσετε καθημερινούς αθλη-
τικούς στόχους και στόχους ως προς τον ύπνο. 
Παρακολουθείστε την καθημερινή εκτέλεση 
τους. Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο για καθιστι- 
κές υπενθυμίσεις, ή να το κλείσετε στις ειδο-
ποιήσεις των μηνυμάτων.

Οδηγίες απεικόνισης του βραχιολιού

Κύρια διεπαφή
Μετά το συγχρονισμό με το τηλέφωνο, το 
βραχιόλι θα προσαρμόσει τον χρόνο αυτό-
ματα. Πατήστε το εικονίδιο της κύριας
διεπαφής για 4 δευτερόλεπτα, διαφορε- 
τικές κύριες διεπαφές μπορούν να αντικα- 
τασταθούν.

 Κύρια διεπαφή Βηματόμετρο Απόσταση Θερμίδες

Καρδιακοί
παλμοί

Σχετικά με το βραχιόλι Πληροφορίες Απενεργοποίηση

Πίεση
Οξυγόνο
αίματος

Αναζήτηση
κινητού

Αναζήτηση τηλεφώνου
Σε αυτή τη διεπαφή πιέστε το συγκεκρι-
μένο εικονίδιο για 4 δευτερόλεπτα για να 
ξεκινήσει η αναζήτηση του τηλεφώνου,
κατά τη σύνδεση με Bluetooth, το 
συνδεδεμένο κινητό θα ηχήσει.

Πληροφορίες
Πατήστε τη διεπαφή για 4 δευτερόλεπτα. 
Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα των
προσφάτως ληφθέντων πληροφοριών.

Ειδοποίηση μηνύματος

Ειδοποίηση κλήσης:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Αν είναι ενεργο- 
ποιημένη η λειτουργία ειδοποίησης κλήσεων, το
βραχιόλι θα δονηθεί και θα απεικονίσει το όνομα 
ή τον αριθμό του ατόμου που πραγματοποίησε
την κλήση (Θα πρέπει να δώσετε άδεια πρόσ-
βασης στις επαφές στην εφαρμογή)

Ειδοποίηση μηνύματος:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση, αν η λειτουργία ειδο-
ποίησης μηνυμάτων είναι ενεργή, το βραχιόλι θα 
δονηθεί κατά τη λήψη κάποιου μηνύματος.

Άλλες ειδοποιήσεις:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Αν η συγκεκριμένη λειτουργία
είναι ενεργοποιημένη, το βραχιόλι θα δονηθεί κατά τη
λήψη κάποιου μηνύματος, όπως για παράδειγμα μήνυμα
από το WeChat, QQ, Facebook, κλπ. (Θα πρέπει να 
δώσετε άδεια στην εφαρμογή να λαμβάνει ειδοποιήσεις
του συστήματος)
Συμβουλές για χρήστες Android
Κατά τη χρήση της λειτουργίας υπενθύμισης, θα πρέπει
να επιτρέψετε στην εφαρμογή “LiveHealth” να τρέχει 
στο background. Συστήνουμε να προσθέσετε την 
εφαρμογή “LiveHealth” στη διαχείριση δικαιωμάτων και 
να ενεργοποιήσετε όλες τις άδειες.

Καθιστική υπενθύμιση:
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία καθιστικής υπενθύμισης. Μπορεί- 
τε να αλλάξετε το διάστημα υπενθύμισης στο
προφίλ. Αν κάθεστε για μεγάλο διάστημα, το 
βραχιόλι θα σας το υπενθυμίσει.
Αφύπνιση
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Μπορείτε να ορίσετε 5
διαφορετικά ξυπνητήρια, μετά τον ορισμό αυτά 
θα συγχρονιστούν με το βραχιόλι. Υποστήριξη
αυτόνομης αφύπνισης. Μετά τον συγχρονισμό,
ακόμα και αν η εφαρμογή δεν είναι συνδεδεμένη,
το βραχιόλι θα σας αφυπνίσει σύμφωνα με το 
οριζόμενο πρόγραμμα.

       Αναζήτηση του βραχιολιού
Ενώ είναι συνδεδεμένο, κάνετε click στην επι- 
λογή “Αναζήτηση βραχιολιού” και το βραχιόλι θα
δονηθεί.

       Κουνήστε και τραβήξτε φωτογραφία
Ενώ παραμένει συνδεδεμένο, μπείτε στη διε-
παφή της κινούμενης φωτογραφίας, κουνήστε 
το βραχιόλι και η φωτογραφία θα τραβηχτεί 
αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα. Επιτρέψτε
στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στο albumγια
να μπορεί να σώσει τις φωτογραφίες πορ- 
τραίτου.

         Λειτουργία ύπνου
Όταν πέφτετε για ύπνο, το βραχιόλι μπαίνει σε 
λειτουργία καταγραφής του ύπνου αυτόματα.
Μπορεί να ανιχνεύσει το ποσοστό που είσαστε 
ξύπνιος, σε ελαφρύ ύπνο και σε βαθύ ύπνο και να 
υπολογίσει την ποιότητα του ύπνου σας. Τα 
δεδομένα ύπνου υποστηρίζονται μόνο στην 
πλευρά της εφαρμογής. 
Σημείωση: Τα δεδομένα ύπνου θα είναι
διαθέσιμα μόνο για όσο φοράτε το βραχιόλι στο 
ύπνο και θα συγχρονιστούν με τη συσκευή μετά
τις 9:00 π.μ. την επόμενη μέρα.

Προδιαγραφές
Τύπος συσκευής:  Τύπος μπαταρίας:
Smartbracelet Li-polymer 105mAh

Κινητήρας δόνησης:  Τρόπος συγχρονισμού:
υποστηρίζεται Bluetooth 4.0

Θερμοκρασία  Αισθητήρας:
λειτουργίας: ένας φωτοηλεκτρικός
- 10℃~ 50 ℃  αισθητήρας μέτρησης
  των καρδιακών παλμών 

Απαιτήσεις συσκευής:     από Bluetooth 4.0
από IOS 8.0/Android.4.0    και άνω
και άνω

Εισαγωγή στοιχείων: * Ξενιστής *Λουράκι καρπού * 
Καλώδιο φόρτισης*Κουτί συσκευασίας και εγχειρίδιο

Συμβουλές:
1. Μη κατάλληλο για μπάνιο και κολύμβηση.
2. Παρακαλούμε συνδέστε το βραχιόλι κατά τον
συγχρονισμό των δεδομένων.
3. Χρησιμοποιήστε το αρχικό καλώδιο για φόρτιση.
4. Μην εκθέτετε τον δακτύλιο λαβής σε μέρη με
υψηλή υγρασία, υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή 
θερμοκρασία για μεγάλα διαστήματα.
5. Απαιτήσεις φόρτισης: Φορτίστε τον φορτιστή με
την προδιαγραφή των 5V 0.2 – 2A. Αν δε χρησιμο- 
ποιείται για μεγάλο διάστημα, μπορείτε να τον
απενεργοποιήσετε και να εξασφαλίσετε ότι επανα- 
φορτίζεται κάθε δύο μήνες.
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Σωστός τρόπος για να το φορέσετε:

1. Για καλύτερη εφαρμογή, φορέστε το μετά
τη στυλοειδή ωλένη.

2. Προσαρμόστε την οπή προσαρμογής έτσι
ώστε να ταιριάζει καλύτερα στον καρπό 
σας, προσδέστε το κάτω μέρος.
3. Ο αισθητήρας θα πρέπει να βρίσκεται
κοντά στην επιδερμίδα, ώστε να αποφεύγε-
ται η κίνηση.

Φόρτιση του βραχιολιού
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει αρκετή
ισχύ κατά την πρώτη χρήση. Αν δεν έχει
αρκετή ισχύ για ενεργοποιηθεί, τότε 
συνδέστε τη συσκευή σε έναν φορτιστή και 
το βραχιόλι θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Τρόπος φόρτισης:
1. Φορτίζετε το βραχιόλι χρησιμοποιώντας 
κάποιο κατάλληλο καλώδιο φόρτισης.

2. Αφαιρέστε τον ξενιστή από το 
βραχιόλι (τεντώστε τη ζώνη και 
αφαιρέστε το από το πάνω μέ-
ρος), προσθέστε το στον φο- 
ρτιστή ο οποίος έχει δύο άκρα με
χρυσές επαφές. Τοποθετήστε το
έτσι ώστε το πάνελ επαφής να
είναι προς τα πάνω.

3. Ο USB φορτιστής μπορεί να συνδεθεί με
υπολογιστή ή με 5V USB διεπαφή φόρτισης.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
1. Κατά την απενεργοποίηση της συσκευής,
πατήστε το κουμπί επαφή για παραπάνω από 4 s
και η συσκευή θα δονηθεί και θα ενεργο- ποιηθεί.
2. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, βρείτε 
τη διεπαφή απενεργοποίησης       και πατήστε το 
κουμπί επαφή για παραπάνω από 4 s, η συσκευή 
θα δονηθεί και θα απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία του βραχιολιού
1. Όσο η συσκευή είναι ενεργή, πιέστε το κουμπί 
επαφής για να ανάψει η οθόνη.
2. Ένα ρολόι είναι η αρχική σελίδα, πιέστε το
κουμπί επαφής για να πλοηγηθείτε σε 
διαφορετικές σελίδες. Χωρίς την ύπαρξη
κάποιας λειτουργίας, μετά από 3sη οθόνη θα
σβήσει.

3. Μεταβείτε στη σελίδα μέτρησης της πίεσης
και των καρδιακών παλμών, ο έλεγχος θα 
ξεκινήσει αυτόματα, ενώ 40 sμετά το πέρας της
μέτρησης η οθόνη θα σβήσει.

Εγκατάσταση της εφαρμογής
στο κινητό τηλέφωνο
1. Πραγματοποιήστε
αναζήτηση του “LefunHealth” 
στοAppStore (Apple 
store/Google store)
2. Σαρώστε το QRcode για 
κατέβασμα. Υποστηρίζει 
συστήματα IOS 8.0 και πάνω 
και Android 4.4 και πάνω,
Bluetooth 4.0.

Σύνδεση Bluetooth
1. Ανοίξτε την εφαρμογή (θα χρειαστεί η συγκα- 
τάθεση σε όλες τις άδειες κατά την πρώτη φορά,
συμφωνείστε σε όλα)
2. Πατήστε στην άνω αριστερά γωνία του εικο-
νιδίου του Μενού ώστε να εμφανιστεί το 
μενού των λειτουργιών. Στη συνέχεια πατήστε
στη σελίδα αναζήτησης                            της
συσκευής (∆ιατηρήστε το Bluetooth του κινητού
ανοιχτό). Αναζητήστε τη συσκευή με όνομα
Bluetooth “W3” και πραγματοποιείστε σύνδεση.

3. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνδε- 
σης, η εφαρμογή θα σώσει τη διεύθυνση του 
Bluetoothτου βραχιολιού αυτόματα. Όποτε η 
εφαρμογή είναι ανοιχτή και τρέχει στο 
background, θα πραγματοποιεί αυτόματα
αναζήτηση και σύνδεση με το βραχιόλι.
4. Κατά τη χρήση κινητού με λογισμικό Android
βεβαιωθείτε ότι άδειες όπως είναι η εκτέλεση 
και η ανάγνωση πληροφοριών επαφής στο 
backgroundέχουν δοθεί κατά την εγκατάσταση ή 
μέσω των ρυθμίσεων του τηλεφώνου.

Λειτουργία Εφαρμογής και ρυθμίσεις

Προσωπικές πληροφορίες
Ορίστε τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά 
την είσοδο:
Τα δεδομένα μου – προσωπικά δεδομένα, γένος –
ηλικία – ύψος – βάρος.

Καθορισμός στόχων
Τα δεδομένα μου – Καθορισμός στόχων. 
Μπορείτε, ακόμα, να θέσετε καθημερινούς αθλη- 
τικούς στόχους και στόχους ως προς τον ύπνο. 
Παρακολουθείστε την καθημερινή εκτέλεση 
τους. Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο για καθιστι- 
κές υπενθυμίσεις, ή να το κλείσετε στις ειδο- 
ποιήσεις των μηνυμάτων.

Οδηγίες απεικόνισης του βραχιολιού

Κύρια διεπαφή
Μετά το συγχρονισμό με το τηλέφωνο, το 
βραχιόλι θα προσαρμόσει τον χρόνο αυτό- 
ματα. Πατήστε το εικονίδιο της κύριας 
διεπαφής για 4 δευτερόλεπτα, διαφορε- 
τικές κύριες διεπαφές μπορούν να αντικα- 
τασταθούν.

 Κύρια διεπαφή Βηματόμετρο Απόσταση Θερμίδες

Καρδιακοί
παλμοί

Σχετικά με το βραχιόλι Πληροφορίες Απενεργοποίηση

Πίεση
Οξυγόνο
αίματος

Αναζήτηση
κινητού

Αναζήτηση τηλεφώνου
Σε αυτή τη διεπαφή πιέστε το συγκεκρι-
μένο εικονίδιο για 4 δευτερόλεπτα για να 
ξεκινήσει η αναζήτηση του τηλεφώνου,
κατά τη σύνδεση με Bluetooth, το 
συνδεδεμένο κινητό θα ηχήσει.

Πληροφορίες
Πατήστε τη διεπαφή για 4 δευτερόλεπτα. 
Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα των
προσφάτως ληφθέντων πληροφοριών.

Ειδοποίηση μηνύματος

Ειδοποίηση κλήσης:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Αν είναι ενεργο- 
ποιημένη η λειτουργία ειδοποίησης κλήσεων, το
βραχιόλι θα δονηθεί και θα απεικονίσει το όνομα 
ή τον αριθμό του ατόμου που πραγματοποίησε
την κλήση (Θα πρέπει να δώσετε άδεια πρόσ-
βασης στις επαφές στην εφαρμογή)

Ειδοποίηση μηνύματος:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση, αν η λειτουργία ειδο-
ποίησης μηνυμάτων είναι ενεργή, το βραχιόλι θα 
δονηθεί κατά τη λήψη κάποιου μηνύματος.

Άλλες ειδοποιήσεις:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Αν η συγκεκριμένη λειτουργία
είναι ενεργοποιημένη, το βραχιόλι θα δονηθεί κατά τη
λήψη κάποιου μηνύματος, όπως για παράδειγμα μήνυμα
από το WeChat, QQ, Facebook, κλπ. (Θα πρέπει να 
δώσετε άδεια στην εφαρμογή να λαμβάνει ειδοποιήσεις
του συστήματος)
Συμβουλές για χρήστες Android
Κατά τη χρήση της λειτουργίας υπενθύμισης, θα πρέπει
να επιτρέψετε στην εφαρμογή “LiveHealth” να τρέχει 
στο background. Συστήνουμε να προσθέσετε την 
εφαρμογή “LiveHealth” στη διαχείριση δικαιωμάτων και 
να ενεργοποιήσετε όλες τις άδειες.

Καθιστική υπενθύμιση:
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία καθιστικής υπενθύμισης. Μπορεί- 
τε να αλλάξετε το διάστημα υπενθύμισης στο
προφίλ. Αν κάθεστε για μεγάλο διάστημα, το 
βραχιόλι θα σας το υπενθυμίσει.
Αφύπνιση
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Μπορείτε να ορίσετε 5
διαφορετικά ξυπνητήρια, μετά τον ορισμό αυτά 
θα συγχρονιστούν με το βραχιόλι. Υποστήριξη
αυτόνομης αφύπνισης. Μετά τον συγχρονισμό,
ακόμα και αν η εφαρμογή δεν είναι συνδεδεμένη,
το βραχιόλι θα σας αφυπνίσει σύμφωνα με το 
οριζόμενο πρόγραμμα.

       Αναζήτηση του βραχιολιού
Ενώ είναι συνδεδεμένο, κάνετε click στην επι- 
λογή “Αναζήτηση βραχιολιού” και το βραχιόλι θα
δονηθεί.

       Κουνήστε και τραβήξτε φωτογραφία
Ενώ παραμένει συνδεδεμένο, μπείτε στη διε-
παφή της κινούμενης φωτογραφίας, κουνήστε 
το βραχιόλι και η φωτογραφία θα τραβηχτεί 
αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα. Επιτρέψτε
στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στο albumγια
να μπορεί να σώσει τις φωτογραφίες πορ- 
τραίτου.

         Λειτουργία ύπνου
Όταν πέφτετε για ύπνο, το βραχιόλι μπαίνει σε 
λειτουργία καταγραφής του ύπνου αυτόματα.
Μπορεί να ανιχνεύσει το ποσοστό που είσαστε 
ξύπνιος, σε ελαφρύ ύπνο και σε βαθύ ύπνο και να 
υπολογίσει την ποιότητα του ύπνου σας. Τα 
δεδομένα ύπνου υποστηρίζονται μόνο στην 
πλευρά της εφαρμογής. 
Σημείωση: Τα δεδομένα ύπνου θα είναι
διαθέσιμα μόνο για όσο φοράτε το βραχιόλι στο 
ύπνο και θα συγχρονιστούν με τη συσκευή μετά
τις 9:00 π.μ. την επόμενη μέρα.

Προδιαγραφές
Τύπος συσκευής:  Τύπος μπαταρίας:
Smartbracelet Li-polymer 105mAh

Κινητήρας δόνησης:  Τρόπος συγχρονισμού:
υποστηρίζεται Bluetooth 4.0

Θερμοκρασία  Αισθητήρας:
λειτουργίας: ένας φωτοηλεκτρικός
- 10℃~ 50 ℃  αισθητήρας μέτρησης
  των καρδιακών παλμών 

Απαιτήσεις συσκευής:     από Bluetooth 4.0
από IOS 8.0/Android.4.0    και άνω
και άνω

Εισαγωγή στοιχείων: * Ξενιστής *Λουράκι καρπού * 
Καλώδιο φόρτισης*Κουτί συσκευασίας και εγχειρίδιο

Συμβουλές:
1. Μη κατάλληλο για μπάνιο και κολύμβηση.
2. Παρακαλούμε συνδέστε το βραχιόλι κατά τον
συγχρονισμό των δεδομένων.
3. Χρησιμοποιήστε το αρχικό καλώδιο για φόρτιση.
4. Μην εκθέτετε τον δακτύλιο λαβής σε μέρη με
υψηλή υγρασία, υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή 
θερμοκρασία για μεγάλα διαστήματα.
5. Απαιτήσεις φόρτισης: Φορτίστε τον φορτιστή με
την προδιαγραφή των 5V 0.2 – 2A. Αν δε χρησιμο- 
ποιείται για μεγάλο διάστημα, μπορείτε να τον
απενεργοποιήσετε και να εξασφαλίσετε ότι επανα- 
φορτίζεται κάθε δύο μήνες.
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Σωστός τρόπος για να το φορέσετε:

1. Για καλύτερη εφαρμογή, φορέστε το μετά
τη στυλοειδή ωλένη.

2. Προσαρμόστε την οπή προσαρμογής έτσι
ώστε να ταιριάζει καλύτερα στον καρπό 
σας, προσδέστε το κάτω μέρος.
3. Ο αισθητήρας θα πρέπει να βρίσκεται
κοντά στην επιδερμίδα, ώστε να αποφεύγε-
ται η κίνηση.

Φόρτιση του βραχιολιού
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει αρκετή
ισχύ κατά την πρώτη χρήση. Αν δεν έχει
αρκετή ισχύ για ενεργοποιηθεί, τότε 
συνδέστε τη συσκευή σε έναν φορτιστή και 
το βραχιόλι θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Τρόπος φόρτισης:
1. Φορτίζετε το βραχιόλι χρησιμοποιώντας 
κάποιο κατάλληλο καλώδιο φόρτισης.

2. Αφαιρέστε τον ξενιστή από το 
βραχιόλι (τεντώστε τη ζώνη και 
αφαιρέστε το από το πάνω μέ-
ρος), προσθέστε το στον φο- 
ρτιστή ο οποίος έχει δύο άκρα με
χρυσές επαφές. Τοποθετήστε το
έτσι ώστε το πάνελ επαφής να
είναι προς τα πάνω.

3. Ο USB φορτιστής μπορεί να συνδεθεί με
υπολογιστή ή με 5V USB διεπαφή φόρτισης.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
1. Κατά την απενεργοποίηση της συσκευής,
πατήστε το κουμπί επαφή για παραπάνω από 4 s
και η συσκευή θα δονηθεί και θα ενεργο- ποιηθεί.
2. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, βρείτε 
τη διεπαφή απενεργοποίησης       και πατήστε το 
κουμπί επαφή για παραπάνω από 4 s, η συσκευή 
θα δονηθεί και θα απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία του βραχιολιού
1. Όσο η συσκευή είναι ενεργή, πιέστε το κουμπί 
επαφής για να ανάψει η οθόνη.
2. Ένα ρολόι είναι η αρχική σελίδα, πιέστε το
κουμπί επαφής για να πλοηγηθείτε σε 
διαφορετικές σελίδες. Χωρίς την ύπαρξη
κάποιας λειτουργίας, μετά από 3sη οθόνη θα
σβήσει.

3. Μεταβείτε στη σελίδα μέτρησης της πίεσης
και των καρδιακών παλμών, ο έλεγχος θα 
ξεκινήσει αυτόματα, ενώ 40 sμετά το πέρας της
μέτρησης η οθόνη θα σβήσει.

Εγκατάσταση της εφαρμογής
στο κινητό τηλέφωνο
1. Πραγματοποιήστε
αναζήτηση του “LefunHealth” 
στοAppStore (Apple 
store/Google store)
2. Σαρώστε το QRcode για 
κατέβασμα. Υποστηρίζει 
συστήματα IOS 8.0 και πάνω 
και Android 4.4 και πάνω,
Bluetooth 4.0.

Σύνδεση Bluetooth
1. Ανοίξτε την εφαρμογή (θα χρειαστεί η συγκα- 
τάθεση σε όλες τις άδειες κατά την πρώτη φορά,
συμφωνείστε σε όλα)
2. Πατήστε στην άνω αριστερά γωνία του εικο-
νιδίου του Μενού ώστε να εμφανιστεί το 
μενού των λειτουργιών. Στη συνέχεια πατήστε
στη σελίδα αναζήτησης                            της
συσκευής (∆ιατηρήστε το Bluetooth του κινητού
ανοιχτό). Αναζητήστε τη συσκευή με όνομα
Bluetooth “W3” και πραγματοποιείστε σύνδεση.

3. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνδε- 
σης, η εφαρμογή θα σώσει τη διεύθυνση του 
Bluetoothτου βραχιολιού αυτόματα. Όποτε η 
εφαρμογή είναι ανοιχτή και τρέχει στο 
background, θα πραγματοποιεί αυτόματα
αναζήτηση και σύνδεση με το βραχιόλι.
4. Κατά τη χρήση κινητού με λογισμικό Android
βεβαιωθείτε ότι άδειες όπως είναι η εκτέλεση 
και η ανάγνωση πληροφοριών επαφής στο 
backgroundέχουν δοθεί κατά την εγκατάσταση ή 
μέσω των ρυθμίσεων του τηλεφώνου.

Λειτουργία Εφαρμογής και ρυθμίσεις

Προσωπικές πληροφορίες
Ορίστε τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά 
την είσοδο:
Τα δεδομένα μου – προσωπικά δεδομένα, γένος –
ηλικία – ύψος – βάρος.

Καθορισμός στόχων
Τα δεδομένα μου – Καθορισμός στόχων. 
Μπορείτε, ακόμα, να θέσετε καθημερινούς αθλη-
τικούς στόχους και στόχους ως προς τον ύπνο. 
Παρακολουθείστε την καθημερινή εκτέλεση 
τους. Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο για καθιστι- 
κές υπενθυμίσεις, ή να το κλείσετε στις ειδο-
ποιήσεις των μηνυμάτων.

Οδηγίες απεικόνισης του βραχιολιού

Κύρια διεπαφή
Μετά το συγχρονισμό με το τηλέφωνο, το 
βραχιόλι θα προσαρμόσει τον χρόνο αυτό-
ματα. Πατήστε το εικονίδιο της κύριας
διεπαφής για 4 δευτερόλεπτα, διαφορε- 
τικές κύριες διεπαφές μπορούν να αντικα- 
τασταθούν.

 Κύρια διεπαφή Βηματόμετρο Απόσταση Θερμίδες

Καρδιακοί
παλμοί

Σχετικά με το βραχιόλι Πληροφορίες Απενεργοποίηση

Πίεση
Οξυγόνο
αίματος

Αναζήτηση
κινητού

Αναζήτηση τηλεφώνου
Σε αυτή τη διεπαφή πιέστε το συγκεκρι- 
μένο εικονίδιο για 4 δευτερόλεπτα για να 
ξεκινήσει η αναζήτηση του τηλεφώνου, 
κατά τη σύνδεση με Bluetooth, το 
συνδεδεμένο κινητό θα ηχήσει.

Πληροφορίες
Πατήστε τη διεπαφή για 4 δευτερόλεπτα. 
Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα των 
προσφάτως ληφθέντων πληροφοριών.

Ειδοποίηση μηνύματος

Ειδοποίηση κλήσης:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Αν είναι ενεργο- 
ποιημένη η λειτουργία ειδοποίησης κλήσεων, το 
βραχιόλι θα δονηθεί και θα απεικονίσει το όνομα 
ή τον αριθμό του ατόμου που πραγματοποίησε 
την κλήση (Θα πρέπει να δώσετε άδεια πρόσ- 
βασης στις επαφές στην εφαρμογή)

Ειδοποίηση μηνύματος:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση, αν η λειτουργία ειδο- 
ποίησης μηνυμάτων είναι ενεργή, το βραχιόλι θα 
δονηθεί κατά τη λήψη κάποιου μηνύματος.

Άλλες ειδοποιήσεις:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Αν η συγκεκριμένη λειτουργία
είναι ενεργοποιημένη, το βραχιόλι θα δονηθεί κατά τη
λήψη κάποιου μηνύματος, όπως για παράδειγμα μήνυμα
από το WeChat, QQ, Facebook, κλπ. (Θα πρέπει να 
δώσετε άδεια στην εφαρμογή να λαμβάνει ειδοποιήσεις
του συστήματος)
Συμβουλές για χρήστες Android
Κατά τη χρήση της λειτουργίας υπενθύμισης, θα πρέπει
να επιτρέψετε στην εφαρμογή “LiveHealth” να τρέχει 
στο background. Συστήνουμε να προσθέσετε την 
εφαρμογή “LiveHealth” στη διαχείριση δικαιωμάτων και 
να ενεργοποιήσετε όλες τις άδειες.

Καθιστική υπενθύμιση:
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία καθιστικής υπενθύμισης. Μπορεί- 
τε να αλλάξετε το διάστημα υπενθύμισης στο
προφίλ. Αν κάθεστε για μεγάλο διάστημα, το 
βραχιόλι θα σας το υπενθυμίσει.
Αφύπνιση
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Μπορείτε να ορίσετε 5
διαφορετικά ξυπνητήρια, μετά τον ορισμό αυτά 
θα συγχρονιστούν με το βραχιόλι. Υποστήριξη
αυτόνομης αφύπνισης. Μετά τον συγχρονισμό,
ακόμα και αν η εφαρμογή δεν είναι συνδεδεμένη,
το βραχιόλι θα σας αφυπνίσει σύμφωνα με το 
οριζόμενο πρόγραμμα.

       Αναζήτηση του βραχιολιού
Ενώ είναι συνδεδεμένο, κάνετε click στην επι- 
λογή “Αναζήτηση βραχιολιού” και το βραχιόλι θα
δονηθεί.

       Κουνήστε και τραβήξτε φωτογραφία
Ενώ παραμένει συνδεδεμένο, μπείτε στη διε-
παφή της κινούμενης φωτογραφίας, κουνήστε 
το βραχιόλι και η φωτογραφία θα τραβηχτεί 
αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα. Επιτρέψτε
στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στο albumγια
να μπορεί να σώσει τις φωτογραφίες πορ- 
τραίτου.

         Λειτουργία ύπνου
Όταν πέφτετε για ύπνο, το βραχιόλι μπαίνει σε 
λειτουργία καταγραφής του ύπνου αυτόματα.
Μπορεί να ανιχνεύσει το ποσοστό που είσαστε 
ξύπνιος, σε ελαφρύ ύπνο και σε βαθύ ύπνο και να 
υπολογίσει την ποιότητα του ύπνου σας. Τα 
δεδομένα ύπνου υποστηρίζονται μόνο στην 
πλευρά της εφαρμογής. 
Σημείωση: Τα δεδομένα ύπνου θα είναι
διαθέσιμα μόνο για όσο φοράτε το βραχιόλι στο 
ύπνο και θα συγχρονιστούν με τη συσκευή μετά
τις 9:00 π.μ. την επόμενη μέρα.

Προδιαγραφές
Τύπος συσκευής:  Τύπος μπαταρίας:
Smartbracelet Li-polymer 105mAh

Κινητήρας δόνησης:  Τρόπος συγχρονισμού:
υποστηρίζεται Bluetooth 4.0

Θερμοκρασία  Αισθητήρας:
λειτουργίας: ένας φωτοηλεκτρικός
- 10℃~ 50 ℃  αισθητήρας μέτρησης
  των καρδιακών παλμών 

Απαιτήσεις συσκευής:     από Bluetooth 4.0
από IOS 8.0/Android.4.0    και άνω
και άνω

Εισαγωγή στοιχείων: * Ξενιστής *Λουράκι καρπού * 
Καλώδιο φόρτισης*Κουτί συσκευασίας και εγχειρίδιο

Συμβουλές:
1. Μη κατάλληλο για μπάνιο και κολύμβηση.
2. Παρακαλούμε συνδέστε το βραχιόλι κατά τον
συγχρονισμό των δεδομένων.
3. Χρησιμοποιήστε το αρχικό καλώδιο για φόρτιση.
4. Μην εκθέτετε τον δακτύλιο λαβής σε μέρη με
υψηλή υγρασία, υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή 
θερμοκρασία για μεγάλα διαστήματα.
5. Απαιτήσεις φόρτισης: Φορτίστε τον φορτιστή με
την προδιαγραφή των 5V 0.2 – 2A. Αν δε χρησιμο- 
ποιείται για μεγάλο διάστημα, μπορείτε να τον
απενεργοποιήσετε και να εξασφαλίσετε ότι επανα- 
φορτίζεται κάθε δύο μήνες.
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Σωστός τρόπος για να το φορέσετε:

1. Για καλύτερη εφαρμογή, φορέστε το μετά
τη στυλοειδή ωλένη.

2. Προσαρμόστε την οπή προσαρμογής έτσι
ώστε να ταιριάζει καλύτερα στον καρπό 
σας, προσδέστε το κάτω μέρος.
3. Ο αισθητήρας θα πρέπει να βρίσκεται
κοντά στην επιδερμίδα, ώστε να αποφεύγε-
ται η κίνηση.

Φόρτιση του βραχιολιού
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει αρκετή
ισχύ κατά την πρώτη χρήση. Αν δεν έχει
αρκετή ισχύ για ενεργοποιηθεί, τότε 
συνδέστε τη συσκευή σε έναν φορτιστή και 
το βραχιόλι θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Τρόπος φόρτισης:
1. Φορτίζετε το βραχιόλι χρησιμοποιώντας 
κάποιο κατάλληλο καλώδιο φόρτισης.

2. Αφαιρέστε τον ξενιστή από το 
βραχιόλι (τεντώστε τη ζώνη και 
αφαιρέστε το από το πάνω μέ-
ρος), προσθέστε το στον φο- 
ρτιστή ο οποίος έχει δύο άκρα με
χρυσές επαφές. Τοποθετήστε το
έτσι ώστε το πάνελ επαφής να
είναι προς τα πάνω.

3. Ο USB φορτιστής μπορεί να συνδεθεί με
υπολογιστή ή με 5V USB διεπαφή φόρτισης.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
1. Κατά την απενεργοποίηση της συσκευής,
πατήστε το κουμπί επαφή για παραπάνω από 4 s
και η συσκευή θα δονηθεί και θα ενεργο- ποιηθεί.
2. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, βρείτε 
τη διεπαφή απενεργοποίησης       και πατήστε το 
κουμπί επαφή για παραπάνω από 4 s, η συσκευή 
θα δονηθεί και θα απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία του βραχιολιού
1. Όσο η συσκευή είναι ενεργή, πιέστε το κουμπί 
επαφής για να ανάψει η οθόνη.
2. Ένα ρολόι είναι η αρχική σελίδα, πιέστε το
κουμπί επαφής για να πλοηγηθείτε σε 
διαφορετικές σελίδες. Χωρίς την ύπαρξη
κάποιας λειτουργίας, μετά από 3sη οθόνη θα
σβήσει.

3. Μεταβείτε στη σελίδα μέτρησης της πίεσης
και των καρδιακών παλμών, ο έλεγχος θα 
ξεκινήσει αυτόματα, ενώ 40 sμετά το πέρας της
μέτρησης η οθόνη θα σβήσει.

Εγκατάσταση της εφαρμογής
στο κινητό τηλέφωνο
1. Πραγματοποιήστε
αναζήτηση του “LefunHealth” 
στοAppStore (Apple 
store/Google store)
2. Σαρώστε το QRcode για 
κατέβασμα. Υποστηρίζει 
συστήματα IOS 8.0 και πάνω 
και Android 4.4 και πάνω,
Bluetooth 4.0.

Σύνδεση Bluetooth
1. Ανοίξτε την εφαρμογή (θα χρειαστεί η συγκα- 
τάθεση σε όλες τις άδειες κατά την πρώτη φορά,
συμφωνείστε σε όλα)
2. Πατήστε στην άνω αριστερά γωνία του εικο-
νιδίου του Μενού ώστε να εμφανιστεί το 
μενού των λειτουργιών. Στη συνέχεια πατήστε
στη σελίδα αναζήτησης                            της
συσκευής (∆ιατηρήστε το Bluetooth του κινητού
ανοιχτό). Αναζητήστε τη συσκευή με όνομα
Bluetooth “W3” και πραγματοποιείστε σύνδεση.

3. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνδε- 
σης, η εφαρμογή θα σώσει τη διεύθυνση του 
Bluetoothτου βραχιολιού αυτόματα. Όποτε η 
εφαρμογή είναι ανοιχτή και τρέχει στο 
background, θα πραγματοποιεί αυτόματα
αναζήτηση και σύνδεση με το βραχιόλι.
4. Κατά τη χρήση κινητού με λογισμικό Android
βεβαιωθείτε ότι άδειες όπως είναι η εκτέλεση 
και η ανάγνωση πληροφοριών επαφής στο 
backgroundέχουν δοθεί κατά την εγκατάσταση ή 
μέσω των ρυθμίσεων του τηλεφώνου.

Λειτουργία Εφαρμογής και ρυθμίσεις

Προσωπικές πληροφορίες
Ορίστε τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά 
την είσοδο:
Τα δεδομένα μου – προσωπικά δεδομένα, γένος –
ηλικία – ύψος – βάρος.

Καθορισμός στόχων
Τα δεδομένα μου – Καθορισμός στόχων. 
Μπορείτε, ακόμα, να θέσετε καθημερινούς αθλη-
τικούς στόχους και στόχους ως προς τον ύπνο. 
Παρακολουθείστε την καθημερινή εκτέλεση 
τους. Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο για καθιστι- 
κές υπενθυμίσεις, ή να το κλείσετε στις ειδο-
ποιήσεις των μηνυμάτων.

Οδηγίες απεικόνισης του βραχιολιού

Κύρια διεπαφή
Μετά το συγχρονισμό με το τηλέφωνο, το 
βραχιόλι θα προσαρμόσει τον χρόνο αυτό-
ματα. Πατήστε το εικονίδιο της κύριας
διεπαφής για 4 δευτερόλεπτα, διαφορε- 
τικές κύριες διεπαφές μπορούν να αντικα- 
τασταθούν.

 Κύρια διεπαφή Βηματόμετρο Απόσταση Θερμίδες

Καρδιακοί
παλμοί

Σχετικά με το βραχιόλι Πληροφορίες Απενεργοποίηση

Πίεση
Οξυγόνο
αίματος

Αναζήτηση
κινητού

Αναζήτηση τηλεφώνου
Σε αυτή τη διεπαφή πιέστε το συγκεκρι-
μένο εικονίδιο για 4 δευτερόλεπτα για να 
ξεκινήσει η αναζήτηση του τηλεφώνου,
κατά τη σύνδεση με Bluetooth, το 
συνδεδεμένο κινητό θα ηχήσει.

Πληροφορίες
Πατήστε τη διεπαφή για 4 δευτερόλεπτα. 
Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα των
προσφάτως ληφθέντων πληροφοριών.

Ειδοποίηση μηνύματος

Ειδοποίηση κλήσης:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Αν είναι ενεργο- 
ποιημένη η λειτουργία ειδοποίησης κλήσεων, το
βραχιόλι θα δονηθεί και θα απεικονίσει το όνομα 
ή τον αριθμό του ατόμου που πραγματοποίησε
την κλήση (Θα πρέπει να δώσετε άδεια πρόσ-
βασης στις επαφές στην εφαρμογή)

Ειδοποίηση μηνύματος:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση, αν η λειτουργία ειδο-
ποίησης μηνυμάτων είναι ενεργή, το βραχιόλι θα 
δονηθεί κατά τη λήψη κάποιου μηνύματος.

Άλλες ειδοποιήσεις:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Αν η συγκεκριμένη λειτουργία 
είναι ενεργοποιημένη, το βραχιόλι θα δονηθεί κατά τη 
λήψη κάποιου μηνύματος, όπως για παράδειγμα μήνυμα 
από το WeChat, QQ, Facebook, κλπ. (Θα πρέπει να 
δώσετε άδεια στην εφαρμογή να λαμβάνει ειδοποιήσεις 
του συστήματος)
Συμβουλές για χρήστες Android
Κατά τη χρήση της λειτουργίας υπενθύμισης, θα πρέπει 
να επιτρέψετε στην εφαρμογή “LiveHealth” να τρέχει 
στο background. Συστήνουμε να προσθέσετε την 
εφαρμογή “LiveHealth” στη διαχείριση δικαιωμάτων και 
να ενεργοποιήσετε όλες τις άδειες.

Καθιστική υπενθύμιση:
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία καθιστικής υπενθύμισης. Μπορεί- 
τε να αλλάξετε το διάστημα υπενθύμισης στο 
προφίλ. Αν κάθεστε για μεγάλο διάστημα, το 
βραχιόλι θα σας το υπενθυμίσει.
Αφύπνιση
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Μπορείτε να ορίσετε 5 
διαφορετικά ξυπνητήρια, μετά τον ορισμό αυτά 
θα συγχρονιστούν με το βραχιόλι. Υποστήριξη 
αυτόνομης αφύπνισης. Μετά τον συγχρονισμό, 
ακόμα και αν η εφαρμογή δεν είναι συνδεδεμένη, 
το βραχιόλι θα σας αφυπνίσει σύμφωνα με το 
οριζόμενο πρόγραμμα.

       Αναζήτηση του βραχιολιού
Ενώ είναι συνδεδεμένο, κάνετε click στην επι- 
λογή “Αναζήτηση βραχιολιού” και το βραχιόλι θα
δονηθεί.

       Κουνήστε και τραβήξτε φωτογραφία
Ενώ παραμένει συνδεδεμένο, μπείτε στη διε-
παφή της κινούμενης φωτογραφίας, κουνήστε 
το βραχιόλι και η φωτογραφία θα τραβηχτεί 
αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα. Επιτρέψτε
στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στο albumγια
να μπορεί να σώσει τις φωτογραφίες πορ- 
τραίτου.

         Λειτουργία ύπνου
Όταν πέφτετε για ύπνο, το βραχιόλι μπαίνει σε 
λειτουργία καταγραφής του ύπνου αυτόματα.
Μπορεί να ανιχνεύσει το ποσοστό που είσαστε 
ξύπνιος, σε ελαφρύ ύπνο και σε βαθύ ύπνο και να 
υπολογίσει την ποιότητα του ύπνου σας. Τα 
δεδομένα ύπνου υποστηρίζονται μόνο στην 
πλευρά της εφαρμογής. 
Σημείωση: Τα δεδομένα ύπνου θα είναι
διαθέσιμα μόνο για όσο φοράτε το βραχιόλι στο 
ύπνο και θα συγχρονιστούν με τη συσκευή μετά
τις 9:00 π.μ. την επόμενη μέρα.

Προδιαγραφές
Τύπος συσκευής:  Τύπος μπαταρίας:
Smartbracelet Li-polymer 105mAh

Κινητήρας δόνησης:  Τρόπος συγχρονισμού:
υποστηρίζεται Bluetooth 4.0

Θερμοκρασία  Αισθητήρας:
λειτουργίας: ένας φωτοηλεκτρικός
- 10℃~ 50 ℃  αισθητήρας μέτρησης
  των καρδιακών παλμών 

Απαιτήσεις συσκευής:     από Bluetooth 4.0
από IOS 8.0/Android.4.0    και άνω
και άνω

Εισαγωγή στοιχείων: * Ξενιστής *Λουράκι καρπού * 
Καλώδιο φόρτισης*Κουτί συσκευασίας και εγχειρίδιο

Συμβουλές:
1. Μη κατάλληλο για μπάνιο και κολύμβηση.
2. Παρακαλούμε συνδέστε το βραχιόλι κατά τον
συγχρονισμό των δεδομένων.
3. Χρησιμοποιήστε το αρχικό καλώδιο για φόρτιση.
4. Μην εκθέτετε τον δακτύλιο λαβής σε μέρη με
υψηλή υγρασία, υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή 
θερμοκρασία για μεγάλα διαστήματα.
5. Απαιτήσεις φόρτισης: Φορτίστε τον φορτιστή με
την προδιαγραφή των 5V 0.2 – 2A. Αν δε χρησιμο- 
ποιείται για μεγάλο διάστημα, μπορείτε να τον
απενεργοποιήσετε και να εξασφαλίσετε ότι επανα- 
φορτίζεται κάθε δύο μήνες.
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Σωστός τρόπος για να το φορέσετε:

1. Για καλύτερη εφαρμογή, φορέστε το μετά
τη στυλοειδή ωλένη.

2. Προσαρμόστε την οπή προσαρμογής έτσι
ώστε να ταιριάζει καλύτερα στον καρπό 
σας, προσδέστε το κάτω μέρος.
3. Ο αισθητήρας θα πρέπει να βρίσκεται
κοντά στην επιδερμίδα, ώστε να αποφεύγε-
ται η κίνηση.

Φόρτιση του βραχιολιού
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει αρκετή
ισχύ κατά την πρώτη χρήση. Αν δεν έχει
αρκετή ισχύ για ενεργοποιηθεί, τότε 
συνδέστε τη συσκευή σε έναν φορτιστή και 
το βραχιόλι θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Τρόπος φόρτισης:
1. Φορτίζετε το βραχιόλι χρησιμοποιώντας 
κάποιο κατάλληλο καλώδιο φόρτισης.

2. Αφαιρέστε τον ξενιστή από το 
βραχιόλι (τεντώστε τη ζώνη και 
αφαιρέστε το από το πάνω μέ-
ρος), προσθέστε το στον φο- 
ρτιστή ο οποίος έχει δύο άκρα με
χρυσές επαφές. Τοποθετήστε το
έτσι ώστε το πάνελ επαφής να
είναι προς τα πάνω.

3. Ο USB φορτιστής μπορεί να συνδεθεί με
υπολογιστή ή με 5V USB διεπαφή φόρτισης.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
1. Κατά την απενεργοποίηση της συσκευής,
πατήστε το κουμπί επαφή για παραπάνω από 4 s
και η συσκευή θα δονηθεί και θα ενεργο- ποιηθεί.
2. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, βρείτε 
τη διεπαφή απενεργοποίησης       και πατήστε το 
κουμπί επαφή για παραπάνω από 4 s, η συσκευή 
θα δονηθεί και θα απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία του βραχιολιού
1. Όσο η συσκευή είναι ενεργή, πιέστε το κουμπί 
επαφής για να ανάψει η οθόνη.
2. Ένα ρολόι είναι η αρχική σελίδα, πιέστε το
κουμπί επαφής για να πλοηγηθείτε σε 
διαφορετικές σελίδες. Χωρίς την ύπαρξη
κάποιας λειτουργίας, μετά από 3sη οθόνη θα
σβήσει.

3. Μεταβείτε στη σελίδα μέτρησης της πίεσης
και των καρδιακών παλμών, ο έλεγχος θα 
ξεκινήσει αυτόματα, ενώ 40 sμετά το πέρας της
μέτρησης η οθόνη θα σβήσει.

Εγκατάσταση της εφαρμογής
στο κινητό τηλέφωνο
1. Πραγματοποιήστε
αναζήτηση του “LefunHealth” 
στοAppStore (Apple 
store/Google store)
2. Σαρώστε το QRcode για 
κατέβασμα. Υποστηρίζει 
συστήματα IOS 8.0 και πάνω 
και Android 4.4 και πάνω,
Bluetooth 4.0.

Σύνδεση Bluetooth
1. Ανοίξτε την εφαρμογή (θα χρειαστεί η συγκα- 
τάθεση σε όλες τις άδειες κατά την πρώτη φορά,
συμφωνείστε σε όλα)
2. Πατήστε στην άνω αριστερά γωνία του εικο-
νιδίου του Μενού ώστε να εμφανιστεί το 
μενού των λειτουργιών. Στη συνέχεια πατήστε
στη σελίδα αναζήτησης                            της
συσκευής (∆ιατηρήστε το Bluetooth του κινητού
ανοιχτό). Αναζητήστε τη συσκευή με όνομα
Bluetooth “W3” και πραγματοποιείστε σύνδεση.

3. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνδε- 
σης, η εφαρμογή θα σώσει τη διεύθυνση του 
Bluetoothτου βραχιολιού αυτόματα. Όποτε η 
εφαρμογή είναι ανοιχτή και τρέχει στο 
background, θα πραγματοποιεί αυτόματα
αναζήτηση και σύνδεση με το βραχιόλι.
4. Κατά τη χρήση κινητού με λογισμικό Android
βεβαιωθείτε ότι άδειες όπως είναι η εκτέλεση 
και η ανάγνωση πληροφοριών επαφής στο 
backgroundέχουν δοθεί κατά την εγκατάσταση ή 
μέσω των ρυθμίσεων του τηλεφώνου.

Λειτουργία Εφαρμογής και ρυθμίσεις

Προσωπικές πληροφορίες
Ορίστε τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά 
την είσοδο:
Τα δεδομένα μου – προσωπικά δεδομένα, γένος –
ηλικία – ύψος – βάρος.

Καθορισμός στόχων
Τα δεδομένα μου – Καθορισμός στόχων. 
Μπορείτε, ακόμα, να θέσετε καθημερινούς αθλη-
τικούς στόχους και στόχους ως προς τον ύπνο. 
Παρακολουθείστε την καθημερινή εκτέλεση 
τους. Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο για καθιστι- 
κές υπενθυμίσεις, ή να το κλείσετε στις ειδο-
ποιήσεις των μηνυμάτων.

Οδηγίες απεικόνισης του βραχιολιού

Κύρια διεπαφή
Μετά το συγχρονισμό με το τηλέφωνο, το 
βραχιόλι θα προσαρμόσει τον χρόνο αυτό-
ματα. Πατήστε το εικονίδιο της κύριας
διεπαφής για 4 δευτερόλεπτα, διαφορε- 
τικές κύριες διεπαφές μπορούν να αντικα- 
τασταθούν.

 Κύρια διεπαφή Βηματόμετρο Απόσταση Θερμίδες

Καρδιακοί
παλμοί

Σχετικά με το βραχιόλι Πληροφορίες Απενεργοποίηση

Πίεση
Οξυγόνο
αίματος

Αναζήτηση
κινητού

Αναζήτηση τηλεφώνου
Σε αυτή τη διεπαφή πιέστε το συγκεκρι-
μένο εικονίδιο για 4 δευτερόλεπτα για να 
ξεκινήσει η αναζήτηση του τηλεφώνου,
κατά τη σύνδεση με Bluetooth, το 
συνδεδεμένο κινητό θα ηχήσει.

Πληροφορίες
Πατήστε τη διεπαφή για 4 δευτερόλεπτα. 
Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα των
προσφάτως ληφθέντων πληροφοριών.

Ειδοποίηση μηνύματος

Ειδοποίηση κλήσης:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Αν είναι ενεργο- 
ποιημένη η λειτουργία ειδοποίησης κλήσεων, το
βραχιόλι θα δονηθεί και θα απεικονίσει το όνομα 
ή τον αριθμό του ατόμου που πραγματοποίησε
την κλήση (Θα πρέπει να δώσετε άδεια πρόσ-
βασης στις επαφές στην εφαρμογή)

Ειδοποίηση μηνύματος:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση, αν η λειτουργία ειδο-
ποίησης μηνυμάτων είναι ενεργή, το βραχιόλι θα 
δονηθεί κατά τη λήψη κάποιου μηνύματος.

Άλλες ειδοποιήσεις:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Αν η συγκεκριμένη λειτουργία
είναι ενεργοποιημένη, το βραχιόλι θα δονηθεί κατά τη
λήψη κάποιου μηνύματος, όπως για παράδειγμα μήνυμα
από το WeChat, QQ, Facebook, κλπ. (Θα πρέπει να 
δώσετε άδεια στην εφαρμογή να λαμβάνει ειδοποιήσεις
του συστήματος)
Συμβουλές για χρήστες Android
Κατά τη χρήση της λειτουργίας υπενθύμισης, θα πρέπει
να επιτρέψετε στην εφαρμογή “LiveHealth” να τρέχει 
στο background. Συστήνουμε να προσθέσετε την 
εφαρμογή “LiveHealth” στη διαχείριση δικαιωμάτων και 
να ενεργοποιήσετε όλες τις άδειες.

Καθιστική υπενθύμιση:
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία καθιστικής υπενθύμισης. Μπορεί- 
τε να αλλάξετε το διάστημα υπενθύμισης στο
προφίλ. Αν κάθεστε για μεγάλο διάστημα, το 
βραχιόλι θα σας το υπενθυμίσει.
Αφύπνιση
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Μπορείτε να ορίσετε 5
διαφορετικά ξυπνητήρια, μετά τον ορισμό αυτά 
θα συγχρονιστούν με το βραχιόλι. Υποστήριξη
αυτόνομης αφύπνισης. Μετά τον συγχρονισμό,
ακόμα και αν η εφαρμογή δεν είναι συνδεδεμένη,
το βραχιόλι θα σας αφυπνίσει σύμφωνα με το 
οριζόμενο πρόγραμμα.

       Αναζήτηση του βραχιολιού
Ενώ είναι συνδεδεμένο, κάνετε click στην επι- 
λογή “Αναζήτηση βραχιολιού” και το βραχιόλι θα 
δονηθεί.

       Κουνήστε και τραβήξτε φωτογραφία
Ενώ παραμένει συνδεδεμένο, μπείτε στη διε- 
παφή της κινούμενης φωτογραφίας, κουνήστε 
το βραχιόλι και η φωτογραφία θα τραβηχτεί 
αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα. Επιτρέψτε 
στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στο albumγια 
να μπορεί να σώσει τις φωτογραφίες πορ- 
τραίτου.

         Λειτουργία ύπνου
Όταν πέφτετε για ύπνο, το βραχιόλι μπαίνει σε 
λειτουργία καταγραφής του ύπνου αυτόματα. 
Μπορεί να ανιχνεύσει το ποσοστό που είσαστε 
ξύπνιος, σε ελαφρύ ύπνο και σε βαθύ ύπνο και να 
υπολογίσει την ποιότητα του ύπνου σας. Τα 
δεδομένα ύπνου υποστηρίζονται μόνο στην 
πλευρά της εφαρμογής. 
Σημείωση: Τα δεδομένα ύπνου θα είναι 
διαθέσιμα μόνο για όσο φοράτε το βραχιόλι στο 
ύπνο και θα συγχρονιστούν με τη συσκευή μετά 
τις 9:00 π.μ. την επόμενη μέρα.

Προδιαγραφές
Τύπος συσκευής:  Τύπος μπαταρίας:
Smartbracelet Li-polymer 105mAh

Κινητήρας δόνησης:  Τρόπος συγχρονισμού:
υποστηρίζεται Bluetooth 4.0

Θερμοκρασία  Αισθητήρας:
λειτουργίας: ένας φωτοηλεκτρικός
- 10℃~ 50 ℃  αισθητήρας μέτρησης
  των καρδιακών παλμών 

Απαιτήσεις συσκευής:     από Bluetooth 4.0
από IOS 8.0/Android.4.0    και άνω
και άνω

Εισαγωγή στοιχείων: * Ξενιστής *Λουράκι καρπού * 
Καλώδιο φόρτισης*Κουτί συσκευασίας και εγχειρίδιο

Συμβουλές:
1. Μη κατάλληλο για μπάνιο και κολύμβηση.
2. Παρακαλούμε συνδέστε το βραχιόλι κατά τον
συγχρονισμό των δεδομένων.
3. Χρησιμοποιήστε το αρχικό καλώδιο για φόρτιση.
4. Μην εκθέτετε τον δακτύλιο λαβής σε μέρη με
υψηλή υγρασία, υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή 
θερμοκρασία για μεγάλα διαστήματα.
5. Απαιτήσεις φόρτισης: Φορτίστε τον φορτιστή με
την προδιαγραφή των 5V 0.2 – 2A. Αν δε χρησιμο- 
ποιείται για μεγάλο διάστημα, μπορείτε να τον
απενεργοποιήσετε και να εξασφαλίσετε ότι επανα- 
φορτίζεται κάθε δύο μήνες.
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Σωστός τρόπος για να το φορέσετε:

1. Για καλύτερη εφαρμογή, φορέστε το μετά
τη στυλοειδή ωλένη.

2. Προσαρμόστε την οπή προσαρμογής έτσι
ώστε να ταιριάζει καλύτερα στον καρπό 
σας, προσδέστε το κάτω μέρος.
3. Ο αισθητήρας θα πρέπει να βρίσκεται
κοντά στην επιδερμίδα, ώστε να αποφεύγε-
ται η κίνηση.

Φόρτιση του βραχιολιού
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει αρκετή
ισχύ κατά την πρώτη χρήση. Αν δεν έχει
αρκετή ισχύ για ενεργοποιηθεί, τότε 
συνδέστε τη συσκευή σε έναν φορτιστή και 
το βραχιόλι θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Τρόπος φόρτισης:
1. Φορτίζετε το βραχιόλι χρησιμοποιώντας 
κάποιο κατάλληλο καλώδιο φόρτισης.

2. Αφαιρέστε τον ξενιστή από το 
βραχιόλι (τεντώστε τη ζώνη και 
αφαιρέστε το από το πάνω μέ-
ρος), προσθέστε το στον φο- 
ρτιστή ο οποίος έχει δύο άκρα με
χρυσές επαφές. Τοποθετήστε το
έτσι ώστε το πάνελ επαφής να
είναι προς τα πάνω.

3. Ο USB φορτιστής μπορεί να συνδεθεί με
υπολογιστή ή με 5V USB διεπαφή φόρτισης.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
1. Κατά την απενεργοποίηση της συσκευής,
πατήστε το κουμπί επαφή για παραπάνω από 4 s
και η συσκευή θα δονηθεί και θα ενεργο- ποιηθεί.
2. Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής, βρείτε 
τη διεπαφή απενεργοποίησης       και πατήστε το 
κουμπί επαφή για παραπάνω από 4 s, η συσκευή 
θα δονηθεί και θα απενεργοποιηθεί.

Λειτουργία του βραχιολιού
1. Όσο η συσκευή είναι ενεργή, πιέστε το κουμπί 
επαφής για να ανάψει η οθόνη.
2. Ένα ρολόι είναι η αρχική σελίδα, πιέστε το
κουμπί επαφής για να πλοηγηθείτε σε 
διαφορετικές σελίδες. Χωρίς την ύπαρξη
κάποιας λειτουργίας, μετά από 3sη οθόνη θα
σβήσει.

3. Μεταβείτε στη σελίδα μέτρησης της πίεσης
και των καρδιακών παλμών, ο έλεγχος θα 
ξεκινήσει αυτόματα, ενώ 40 sμετά το πέρας της
μέτρησης η οθόνη θα σβήσει.

Εγκατάσταση της εφαρμογής
στο κινητό τηλέφωνο
1. Πραγματοποιήστε
αναζήτηση του “LefunHealth” 
στοAppStore (Apple 
store/Google store)
2. Σαρώστε το QRcode για 
κατέβασμα. Υποστηρίζει 
συστήματα IOS 8.0 και πάνω 
και Android 4.4 και πάνω,
Bluetooth 4.0.

Σύνδεση Bluetooth
1. Ανοίξτε την εφαρμογή (θα χρειαστεί η συγκα- 
τάθεση σε όλες τις άδειες κατά την πρώτη φορά,
συμφωνείστε σε όλα)
2. Πατήστε στην άνω αριστερά γωνία του εικο-
νιδίου του Μενού ώστε να εμφανιστεί το 
μενού των λειτουργιών. Στη συνέχεια πατήστε
στη σελίδα αναζήτησης                            της
συσκευής (∆ιατηρήστε το Bluetooth του κινητού
ανοιχτό). Αναζητήστε τη συσκευή με όνομα
Bluetooth “W3” και πραγματοποιείστε σύνδεση.

3. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνδε- 
σης, η εφαρμογή θα σώσει τη διεύθυνση του 
Bluetoothτου βραχιολιού αυτόματα. Όποτε η 
εφαρμογή είναι ανοιχτή και τρέχει στο 
background, θα πραγματοποιεί αυτόματα
αναζήτηση και σύνδεση με το βραχιόλι.
4. Κατά τη χρήση κινητού με λογισμικό Android
βεβαιωθείτε ότι άδειες όπως είναι η εκτέλεση 
και η ανάγνωση πληροφοριών επαφής στο 
backgroundέχουν δοθεί κατά την εγκατάσταση ή 
μέσω των ρυθμίσεων του τηλεφώνου.

Λειτουργία Εφαρμογής και ρυθμίσεις

Προσωπικές πληροφορίες
Ορίστε τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά 
την είσοδο:
Τα δεδομένα μου – προσωπικά δεδομένα, γένος –
ηλικία – ύψος – βάρος.

Καθορισμός στόχων
Τα δεδομένα μου – Καθορισμός στόχων. 
Μπορείτε, ακόμα, να θέσετε καθημερινούς αθλη-
τικούς στόχους και στόχους ως προς τον ύπνο. 
Παρακολουθείστε την καθημερινή εκτέλεση 
τους. Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο για καθιστι- 
κές υπενθυμίσεις, ή να το κλείσετε στις ειδο-
ποιήσεις των μηνυμάτων.

Οδηγίες απεικόνισης του βραχιολιού

Κύρια διεπαφή
Μετά το συγχρονισμό με το τηλέφωνο, το 
βραχιόλι θα προσαρμόσει τον χρόνο αυτό-
ματα. Πατήστε το εικονίδιο της κύριας
διεπαφής για 4 δευτερόλεπτα, διαφορε- 
τικές κύριες διεπαφές μπορούν να αντικα- 
τασταθούν.

 Κύρια διεπαφή Βηματόμετρο Απόσταση Θερμίδες

Καρδιακοί
παλμοί

Σχετικά με το βραχιόλι Πληροφορίες Απενεργοποίηση

Πίεση
Οξυγόνο
αίματος

Αναζήτηση
κινητού

Αναζήτηση τηλεφώνου
Σε αυτή τη διεπαφή πιέστε το συγκεκρι-
μένο εικονίδιο για 4 δευτερόλεπτα για να 
ξεκινήσει η αναζήτηση του τηλεφώνου,
κατά τη σύνδεση με Bluetooth, το 
συνδεδεμένο κινητό θα ηχήσει.

Πληροφορίες
Πατήστε τη διεπαφή για 4 δευτερόλεπτα. 
Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα των
προσφάτως ληφθέντων πληροφοριών.

Ειδοποίηση μηνύματος

Ειδοποίηση κλήσης:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Αν είναι ενεργο- 
ποιημένη η λειτουργία ειδοποίησης κλήσεων, το
βραχιόλι θα δονηθεί και θα απεικονίσει το όνομα 
ή τον αριθμό του ατόμου που πραγματοποίησε
την κλήση (Θα πρέπει να δώσετε άδεια πρόσ-
βασης στις επαφές στην εφαρμογή)

Ειδοποίηση μηνύματος:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση, αν η λειτουργία ειδο-
ποίησης μηνυμάτων είναι ενεργή, το βραχιόλι θα 
δονηθεί κατά τη λήψη κάποιου μηνύματος.

Άλλες ειδοποιήσεις:
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Αν η συγκεκριμένη λειτουργία
είναι ενεργοποιημένη, το βραχιόλι θα δονηθεί κατά τη
λήψη κάποιου μηνύματος, όπως για παράδειγμα μήνυμα
από το WeChat, QQ, Facebook, κλπ. (Θα πρέπει να 
δώσετε άδεια στην εφαρμογή να λαμβάνει ειδοποιήσεις
του συστήματος)
Συμβουλές για χρήστες Android
Κατά τη χρήση της λειτουργίας υπενθύμισης, θα πρέπει
να επιτρέψετε στην εφαρμογή “LiveHealth” να τρέχει 
στο background. Συστήνουμε να προσθέσετε την 
εφαρμογή “LiveHealth” στη διαχείριση δικαιωμάτων και 
να ενεργοποιήσετε όλες τις άδειες.

Καθιστική υπενθύμιση:
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία καθιστικής υπενθύμισης. Μπορεί- 
τε να αλλάξετε το διάστημα υπενθύμισης στο
προφίλ. Αν κάθεστε για μεγάλο διάστημα, το 
βραχιόλι θα σας το υπενθυμίσει.
Αφύπνιση
∆ιατηρήστε τη σύνδεση. Μπορείτε να ορίσετε 5
διαφορετικά ξυπνητήρια, μετά τον ορισμό αυτά 
θα συγχρονιστούν με το βραχιόλι. Υποστήριξη
αυτόνομης αφύπνισης. Μετά τον συγχρονισμό,
ακόμα και αν η εφαρμογή δεν είναι συνδεδεμένη,
το βραχιόλι θα σας αφυπνίσει σύμφωνα με το 
οριζόμενο πρόγραμμα.

       Αναζήτηση του βραχιολιού
Ενώ είναι συνδεδεμένο, κάνετε click στην επι- 
λογή “Αναζήτηση βραχιολιού” και το βραχιόλι θα
δονηθεί.

       Κουνήστε και τραβήξτε φωτογραφία
Ενώ παραμένει συνδεδεμένο, μπείτε στη διε-
παφή της κινούμενης φωτογραφίας, κουνήστε 
το βραχιόλι και η φωτογραφία θα τραβηχτεί 
αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα. Επιτρέψτε
στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στο albumγια
να μπορεί να σώσει τις φωτογραφίες πορ- 
τραίτου.

         Λειτουργία ύπνου
Όταν πέφτετε για ύπνο, το βραχιόλι μπαίνει σε 
λειτουργία καταγραφής του ύπνου αυτόματα.
Μπορεί να ανιχνεύσει το ποσοστό που είσαστε 
ξύπνιος, σε ελαφρύ ύπνο και σε βαθύ ύπνο και να 
υπολογίσει την ποιότητα του ύπνου σας. Τα 
δεδομένα ύπνου υποστηρίζονται μόνο στην 
πλευρά της εφαρμογής. 
Σημείωση: Τα δεδομένα ύπνου θα είναι
διαθέσιμα μόνο για όσο φοράτε το βραχιόλι στο 
ύπνο και θα συγχρονιστούν με τη συσκευή μετά
τις 9:00 π.μ. την επόμενη μέρα.

Προδιαγραφές
Τύπος συσκευής: Τύπος μπαταρίας:
Smartbracelet Li-polymer 105mAh   
Κινητήρας δόνησης:  Τρόπος συγχρονισμού:
υποστηρίζεται Bluetooth 4.0   
Θερμοκρασία Αισθητήρας:
λειτουργίας:   ένας φωτοηλεκτρικός 
- 10℃~ 50 ℃ αισθητήρας μέτρησης 

των καρδιακών παλμών 

Απαιτήσεις συσκευής:     από Bluetooth 4.0 
από IOS 8.0/Android.4.0    και άνω
και άνω

Εισαγωγή στοιχείων: * Ξενιστής *Λουράκι καρπού * 
Καλώδιο φόρτισης*Κουτί συσκευασίας και εγχειρίδιο

Συμβουλές:
1. Μη κατάλληλο για μπάνιο και κολύμβηση.
2. Παρακαλούμε συνδέστε το βραχιόλι κατά τον
συγχρονισμό των δεδομένων.
3. Χρησιμοποιήστε το αρχικό καλώδιο για φόρτιση.
4. Μην εκθέτετε τον δακτύλιο λαβής σε μέρη με 
υψηλή υγρασία, υψηλή θερμοκρασία ή χαμηλή 
θερμοκρασία για μεγάλα διαστήματα.
5. Απαιτήσεις φόρτισης: Φορτίστε τον φορτιστή με 
την προδιαγραφή των 5V 0.2 – 2A. Αν δε χρησιμο- 
ποιείται για μεγάλο διάστημα, μπορείτε να τον 
απενεργοποιήσετε και να εξασφαλίσετε ότι επανα- 
φορτίζεται κάθε δύο μήνες.


