
 
 

 

 

Lenovo Fitness Band 

Μοντέλο : HX03W 
 

Οδηγίες Χρήσης 

                                                                             Κούμπωμα 

                 Οθόνη 
            
 
 
 
 
           Σημείο Αφής 

  

 
 
 
 

[Εκκίνηση/ Απενεργοποίηση & Αλλαγή Στυλ] 
 
Ενεργοποίηση : Πιέστε το σημείο αφής για πάνω από 3 
δευτερόλεπτα, η συσκευή ξεκινά και φωτίζεται η οθόνη. 
Αν δεν υπάρξει αντίδραση, τραβήξτε προς τα έξω τη 
συσκευή από το περικάρπιο και  εισάγετε το στη θύρα 
USB (π.χ. του υπολογιστή) για να φορτίσει όπως δείχνει 
η παρακάτω εικόνα. 
 

Απενεργοποίηση： Στην Αρχική Οθόνη, πιέστε το σημείο 

αφής για πάνω από 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στην 
Οθόνη τερματισμού, πιέστε το πλήκτρο για να επιλέξετε   
[ ο ]  , μετά κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για 3 
δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Ή 
επιλέξτε το στυλ που θέλετε. 
 
 

 

 

 

 

[Εγκατάσταση Εφαρμογής] 

Αναζητήστε και κατεβάστε τη ' Lenovo Healthy ' στο 

APP Store ή το  "Google Play", ή σαρώστε τον Κωδικό 

QR παρακάτω για να κατεβάσετε και εγκαταστήσετε 

την Εφαρμογή.  

Απαιτείται: Android 4.4, IOS8.0 και νεότερα, 

Bluetooth 4.2. 

 

 

 

 

 

   APP store                                                     Google Play 

 

 
[Κύριες λειτουργίες] 

 
 

Ώρα (εμφάνιση με ύψωση του χεριού) 
 

Υπενθύμιση για Μήνυμα/ QO/ WeChat / 
Email  

Θέση στόχου αθλημάτων, διαμοιρασμός 
πληροφοριών αθλημάτων 

Υπενθύμιση αν κάθεστε για πολλή ώρα 
 

Δυναμική παρακολούθηση καρδιακού 
παλμού 

Παρακολούθηση ύπνου 
 

Έξυπνη προειδοποίηση 
 

Αναβάθμιση ΟΤΑ 
 

Βηματόμετρο (βήματα, απόσταση, θερμίδες) 
 

Συγχρονισμός δεδομένων με ΑΡΡ/ΑΡΚ 

 
 

 

 

[Ενσωματωμένες Λειτουργίες] 

 

Ενσωματωμένες λειτουργίες της συσκευής: ημερομηνία 

και ώρα, υπολογισμός βημάτων, τεστ καρδιακού παλμού, 

απόσταση, θερμίδες, εντοπισμός κινητού. Όταν η συσκευή 

είναι ενωμένη με την Εφαρμογή, η ημερομηνία θα 

συγχρονιστεί, ο πρώτος συγχρονισμός θα διαρκέσει 1 με 2 

λεπτά. 

 

 

 

 

[Παρακολούθηση ύπνου] 

Παρακολούθηση ύπνου: μεταξύ 6 μμ. και 10 π.μ. η 

συσκευή θα ελέγχει αυτόματα αν ο χρήστης που τη φοράει 

κοιμάται και η συσκευή θα μπαίνει σε λειτουργία 

παρακολούθησης ύπνου αυτόματα. Τα δεδομένα ύπνου 

θα εμφανιστούν όταν συγχρονίσετε την Εφαρμογή. 

 

[Παρακολούθηση καρδιακού παλμού] 

 

Επιλέξτε στην οθόνη την παρακολούθησης καρδιακού 

παλμού και περιμένετε για 3 δευτερόλεπτα. Όταν το 

εικονίδιο με σχήμα καρδιάς αναβοσβήνει και ανάβει το φως 

LED στο κάτω μέρος, είναι ένδειξη ότι ξεκίνησε το τεστ 

καρδιακού παλμού. Ο τρέχων αριθμός καρδιακών παλμών 

θα εμφανιστεί μετά από 10 δευτερόλεπτα και το τεστ θα 

σταματήσει αυτόματα. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τους 

καρδιακούς παλμούς, να συγχρονίσετε τα δεδομένα και να 

ρυθμίσετε τον αυτόματο έλεγχο καρδιακών παλμών 

ενώνοντας την Εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο. 
 

 

φορέστε σωστά το περικάρπιο                      άρθρωση καρπού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   αισθητήρας καρδιακών παλμών           Παρατεταμένο πάτημα για να 

                                                                 σταματήσει ο έλεγχος 

 

 [Ρύθμιση Υπενθύμισης] 

 
Ανοίξτε τις υπενθυμίσεις και ειδοποιήσεις της 

Εφαρμογής και την αντίστοιχη πρόσβαση στις 

ρυθμίσεις του τηλεφώνου, για να επιτρέψετε στην 

Εφαρμογή να έχει πρόσβαση σε κλήσεις, μηνύματα, 

WeChat, QQ Email, Facebook και Twitter, έτσι θα 

επιτύχετε να έχετε υπενθύμιση για κλήση και μήνυμα. 

 
 

 

[Συγχρονισμός δεδομένων] 
 

Αρχικά, συνδέστε τη συσκευή με το κινητό σας 
τηλέφωνο, μετά σύρετε για να ανανεώσετε στην 
κεντρική οθόνη της Εφαρμογής, η ημερομηνία θα 
συγχρονιστεί και θα διορθωθεί αυτόματα η ώρα στη 
συσκευή. Ο συγχρονισμός ημερομηνίας 
περιλαμβάνει: βήματα, θερμίδες, απόσταση, 
διάρκεια ύπνου, παλμούς καρδιάς κλπ. Μετά τον 
επιτυχημένο συγχρονισμό, μπορείτε να δείτε τα 
στοιχεία στην κεντρική οθόνη της Εφαρμογής. Ο 
πρώτος συγχρονισμός θα διαρκέσει 1 -2 λεπτά. 

 

[Προδιαγραφές] 
 

Τύπος συσκευής Έξυπνο βραχιόλι 

Βάρος κύριας μονάδας 25 γραμμ. 

Χωρητικότητα μπαταρίας 90mAh 

Συνολικό μήκος βραχιολιού 220χιλ. 

Θερμοκρασία λειτουργίας -20℃~50℃ 

Υλικό περικάρπιου Silica gel 

Τύπος μπαταρίας Li-polymer 

Μέθοδος συγχρονισμού Bluetooth 4.2 

Πιστοποίηση αδιάβροχου ΙΡ68 

Τύπος οθόνης 0.96" OLED 

Διάρκεια λειτουργίας 7-8 ημέρες 

Υλικό κουμπώματος Ανοξείδωτο ατσάλι 

Γλώσσες που 

υποστηρίζονται 

Simplified Chinese, 

English, French, 

Spanish, Italian, 

German, Turkish, 

Japanese 
 

 

[Σημειώσεις] 

 

1. Δεν συνιστάτε να φοράτε το βραχιόλι στο ντους ή  
στην κολύμβηση. 

2. Δεν επιτρέπετε να αλλάζετε την μπαταρία. 

3. Χρησιμοποιήστε τυπική θύρα USB για φόρτιση. 

4. Συνδέστε πρώτα τη συσκευή με το τηλέφωνο και στη 
συνέχεια, συγχρονίστε τα δεδομένα. 

5. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολικά υψηλές ή 
χαμηλές θερμοκρασίες για πολλή ώρα. 

 

[Περισσότερες Λειτουργίες] 
 

Παρακαλώ κατεβάστε την Εφαρμογή για να γνωρίσετε 
και να χρησιμοποιήσετε περισσότερες λειτουργίες. 

 

 

 

 
 
 


