
Πρόλογος 

 

Σας ευχαριστώ που επιλέξατε το ρολόι μας, μπορείτε να 

κατανοήσετε πλήρως πώς να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή 

αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο. Χρησιμοποιώντας τη 

σύνδεση Bluetooth με το κινητό τηλέφωνο, αυτή η συσκευή 

επιτρέπει προσαρμοστική χρήση,  παρέχει μια ποικιλία 

πρακτικών λειτουργιών και υπηρεσιών για να σας διευκολύνει 

με το κινητό σας . Διατίθεται επίσης λειτουργία τηλεφώνου και 

λειτουργίες ειδικά για τα αθλήματα και την υγεία. Διατηρούμε 

το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο αυτού του 

εγχειριδίου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση 

 

Eισαγωγή προϊόντος 

Aυτό το ρολόι είναι ένα πλήρες ρολόι αφής που ενσωματώνει 

τη συλλογή δεδομένων κίνησης παρακολούθησης της 

αρτηριακής πίεσης και οι χρήστες παρακολούθησης ύπνου 

μπορούν να παρακολουθούν την κατάσταση του σώματός τους 

να προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους και να καλλιεργούν 

έναν υγιεινό τρόπο ζωής αλλάζοντας τις λειτουργίες του 

ρολογιού. Το ρολόι μπορεί να συνδυαστεί με την εφαρμογή για 

τις κινητές συσκευές για να εξατομικεύσει τις ρυθμίσεις και 

επίσης μπορεί να   συγχρονίσει τα αθλητικά δεδομένα του, 

επιπλέον το ρολόι έχει παραπάνω λειτουργίες όπως ξυπνητήρι, 

υπενθύμιση κλήσεων και ώθηση πληροφοριών. Είναι ρολόι με 

μικρό μέγεθος αλλά με ισχυρές λειτουργίες 

 

Πώς να το χρησιμοποιήσετε 



1. χρησιμοποιήστε το ρολόι 

Ενεργοποίηση :σε κατάσταση απενεργοποίησης πιέστε 

παρατεταμένα το κουμπί στο πλάι του ρολογιού για 3 

δευτερόλεπτα  και το ρολόι δονείται για την  εκκίνηση της 

κύριας διεπαφής  

Λειτουργίες 

a. Η ολίσθηση πάνω και κάτω χρησιμοποιείται κυρίως για την 

εναλλαγή του βασικού στυλ διεπαφής 

β. Η αριστερή και δεξιά ολίσθηση χρησιμοποιείται κυρίως για 

εναλλαγή διεπαφών λειτουργίας 

γ. Tο single point χρησιμοποιείται κυρίως για την είσοδο της 

σύνδεσης από τη διεπαφή λειτουργίας για λεπτομέρειες, 

ανατρέξτε στην περιγραφή κάθε σημείου λειτουργίας 

 δ. κάτω από οποιαδήποτε διεπαφή, πατήστε το πλευρικό 

κουμπί για να επιστρέψετε στην κύρια διεπαφή 

φωτεινή οθόνη διασύνδεσης : όταν το ρολόι βρίσκεται σε 

κατάσταση always on display, μπορείτε να πατήσετε το 

πλευρικό κουμπί για να φωτίσετε την οθόνη. Εάν το κουμπί 

φωτεινότητας της οθόνης  είναι ενεργοποιημένο στην 

εφαρμογή ο χρήστης μπορεί επίσης να φωτίσει την οθόνη 

γυρίζοντας τον καρπό του και στη συνέχεια το ρολόι δείχνει το 

κλείσιμο της κύριας διεπαφής  

Σε κατάσταση απενεργοποίησης  πιέστε παρατεταμένα το 

κουμπί στην πλευρά του ρολογιού για 3 δευτερόλεπτα και το 

ρολόι δονείται για να κλείσει 

 

2.Συνδεση-αποσύνδεση του Bluetooth 



Στο GooglePlay  ή στο  app store κατεβάστε το H band app για 

σύνδεση με το Bluetooth ,ανοίξτε το Bluetooth του κινητού 

τηλεφώνου σας, ανοίξτε την εφαρμογή και συνδέστε τη 

συσκευή σας. Λειτουργώντας  με αυτά τα βήματα μπορείτε να 

συνδέσετε το ρολόι στην εφαρμογή και να το ρυθμίσετε  

 

Αποσύνδεση: Ανοίξτε την εφαρμογή και αποσυνδέστε το 

Bluetooth από την συσκευή  

3. Χαμηλή μπαταρία και φόρτιση 

χαμηλή μπαταρία: 

α. όταν το ρολόι έχει χαμηλή μπαταρία με ένα πάτημα στο 

κουμπί που εμφανίζει το εικονίδιο χαμηλής μπαταρίας, , 

εμφανίζεται η κύρια διεπαφή και το εικονίδιο μπαταρίας της 

κύριας διασύνδεσης  αναβοσβήνει και η οθόνη  σβήνει μετά 

από 3 δευτερόλεπτα 

b. Χαμηλή  μπαταρία: Tο ρολόι σβήνει αυτόματα μετά την 

εξάντληση της μπαταρίας .Πατώντας και κρατώντας πατημένο 

το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί το εικονίδιο της 

μπαταρίας, αλλά δεν θα ενεργοποιηθεί η συσκευή .Οταν 

φορτίζετε το ρολόι ενεργοποιείται αυτόματα. Πατώντας το 

κουμπί στο πλάι κατά τη φόρτιση μπορεί να εμφανιστεί η κύρια 

διεπαφή  για να μην εκτελεστούν άλλες λειτουργίες. Το 

κινούμενο σχέδιο φόρτισης δείχνει την πρόοδο φόρτισης. 

Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν έναν κωδικό πρόσβασης 

ανάλογα με τις ανάγκες τους. Όταν ορίζετε έναν κωδικό 

πρόσβασης, απαιτείται να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης 

όταν το κινητό τηλέφωνο συνδέεται με το ρολόι, ο αρχικός 

κωδικός πρόσβασης είναι 0000 και ο χρήστης μπορεί να τον 



επαναφέρει. Όταν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας 

πατήστε και κρατήστε πατημένο στη διεπαφή ύπνου του 

ρολογιού για 6 δευτερόλεπτα για να τον διαγράψετε.Οι χρήστες 

κωδικού πρόσβασης μπορούν να συνδέσουν το ρολόι χωρίς 

κωδικό πρόσβασης , και όταν επαναφέρετε τον παλιό κωδικό 

σας, ο κωδικός πρόσβασης είναι ο αρχικός[0000] 

5. ενημέρωση λογισμικού 

Οταν είναι διαθέσιμη μια ενημερωμένη έκδοση του 

προγράμματος συσκευής παρακολούθησης, θα ζητηθεί να 

γίνει ενημέρωση λογισμικού μετά τη σύνδεση της εφαρμογής 

6. επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων 

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει την μνήμη του ρολογιού και να 

το επαναφέρει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις΄ 

Ανοίξτεh band appconnect devicemy deviceclear 

data.Tοτε  το  ρολόι θα διαγράψει οση μνήμη έχει μέσα  

 

κοινές λειτουργίες 

1.1sports mode: στο  sports mode, το ρολόι μπορεί να 

καταγράψει τον χρόνο των καρδιακών παλμών σας και τον 

αριθμό βημάτων στην διάρκεια της άσκησης και ο χρήστης 

μπορεί να σταματήσει την άσκηση όποτε αυτός επιθυμεί  

β. Αυτόματη έξοδος :Κατά τη διάρκεια της κίνησης, το ρολόι θα 

καθορίσει αυτόματα εάν ο χρήστης κινείται. Όταν η άσκηση 

τελειώσει  η λειτουργία σπορ θα κλείσει αυτόματα 

 c. Κλείδωμα :Οι χρήστες μπορούν να κλειδώσουν την αθλητική 

διεπαφή όποτε επιθυμούν εκείνοι  



 d. Αποθήκευση δεδομένων: το ρολόι αποθηκεύει μόνο τα 

δεδομένα των 3 τελευταίων σπορ 

 Προβολή δεδομένων: μεταβείτε  στη σπορ λειτουργία και στη 

διεπαφή λειτουργίας παρακολούθησης 

Κάντε ένα άγγιγμα στο sports mode  για είσοδο στη διεπαφή 

εμφάνισης αθλητικών δεδομένων. Οι θερμίδες,ο καρδιακός 

ρυθμός σας και ο αριθμός των  βημάτων σας εμφανίζονται στη 

διεπαφή 

Σύρετε από την πλευρά της διεπαφής εμφάνισης δεδομένων 

προς τα αριστερά για να εισέλθετε στη διεπαφή επιλογής 

λειτουργίας στα τέσσερα εικονίδια 

α. Πάνω αριστερά είναι το εικονίδιο εμφάνισης της κατάστασης 

σας ,που δείχνει την τρέχουσα κατάσταση της αθλητικής σας 

λειτουργίας 

β. Επάνω δεξιά είναι το εικονίδιο κλειδώματος. Ένα μόνο 

άγγιγμα στην οθόνη κλειδώματος θα επιτρέψει την εμφάνιση 

διεπαφής δεδομένων. Υπάρχει ένα εικονίδιο  lock  στην επάνω 

δεξιά γωνία της διεπαφής, η διεπαφή όμως  δεν λειτουργεί 

αυτήν τη στιγμή, εάν θέλετε να ξεκλειδώσετε την οθόνη  

πρέπει να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλευρικό 

κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, μετά την αναπαραγωγή της 

κίνησης ξεκλειδώματος, μπορείτε να την ξεκλειδώσετε. 

γ. Το κάτω δεξί εικονίδιο είναι το εικονίδιο παύσης / συνέχισης 

της άσκησης σας και ένα μόνο άγγιγμα στο εικονίδιο μπορεί να 

θέσει σε παύση ή να συνεχίσει τη λειτουργία 

δ. Κάτω αριστερά είναι το εικονίδιο εξόδου της άσκησης , με 

ένα μόνο άγγιγμα στο εικονίδιο  βγαίνετε από τη λειτουργία 

αθλητισμού και εμφάνιζετε η  διεπαφή αθλητικής λειτουργίας 



1.2 Η  μέτρηση βημάτων εμφανίζει τον τρέχοντα αριθμό 

βημάτων την απόσταση και θερμίδες που κάηκαν  και θα 

κλείσει αυτόματα μετά από καμία λειτουργία για 5 

δευτερόλεπτα 

1.3 Πίεση αίματος 

Mε μια μέτρηση της αρτηριακής πίεσης το ρολόι θα μετρήσει 

την πίεση του αίματος των χρηστών σε αυτήν τη διεπαφή 

β. ενεργοποίηση και απενεργοποίηση βημάτων λειτουργίας 

ανοίξτε την εφαρμογή h bandμεταβείτε ‘’στη συσκευή μου’’ 

και κάντε κλικ στην αρτηριακή πίεση 

ιδιωτική λειτουργία όταν είναι ενεργοποιημένη η ιδιωτική 

λειτουργία θα υπάρχει ένα σημάδι p στη διεπαφή μέτρησης της 

αρτηριακής πίεσης,  

1.4 ΠΑΛΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 

εισαγωγή λειτουργίας:  

a. μέτρηση καρδιακού ρυθμού, το ρολόι θα μετρήσει τον 

καρδιακό ρυθμό των χρηστών κάτω από τη διεπαφή μέτρησης 

καρδιακού ρυθμού. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, το 

αποτέλεσμα θα εμφανιστει και  η οθόνη θα απενεργοποιηθεί 

αυτόματα εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία εντός 60 

δευτερολέπτων 

β. Αυτόματη παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού: αυτός ο 

διακόπτης λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί στην εφαρμογή, 

όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το ρολόι θα 

παρακολουθεί και θα καταγράφει αυτόματα τα δεδομένα 

καρδιακού ρυθμού. Εάν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο τότε , 

τα δεδομένα θα μεταφορτωθούν στην εφαρμογή 



γ. Συναγερμός καρδιακού ρυθμού Όταν είναι ενεργοποιημένη 

η αυτόματη παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού, μπορείτε 

να ρυθμίσετε τον διακόπτη λειτουργίας στην εφαρμογή και το 

ανώτερο όριο καρδιακού ρυθμού. Όταν ο καρδιακός ρυθμός 

των χρηστών φτάσει στο ανώτατο όριο, το ρολόι θα δονείται 

και θα εμφανίσει  τη διεπαφή συναγερμού του καρδιακού 

ρυθμού  

2. Οδηγίες λειτουργίας 

α. Η μέτρηση του καρδιακού ρυθμού ξεκινά τη δοκιμή αμέσως 

μετά την ολίσθηση προς τα κάτω για να εισέλθει στη διεπαφή 

καρδιακού ρυθμού. Αφού ολοκληρωθεί η δοκιμή, το 

αποτέλεσμα θα εμφανιστεί, εάν ο καρδιακός ρυθμός δεν 

μπορεί να μετρηθεί, θα εμφανίζεται πάντα και θα τίθεται σε 

αναμονή εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία εντός 60 

δευτερολέπτων 

β. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε την αυτόματη 

παρακολούθηση 

Βήματα λειτουργίας: Ανοίξτε την εφαρμογή h band  

ρυθμίσεις μεταβείτε στις συσκευές μου αλλάξτε τη 

ρύθμιση μεταβείτε στην αυτόματη παρακολούθηση του 

καρδιακού ρυθμού 

γ. Συναγερμός καρδιακού ρυθμού 

ανοίξτε την εφαρμογή κάντε κλικ στις ρυθμίσεις  

μεταβείτε στο διακόπτη συναγερμού καρδιακού ρυθμού 

κάντε κλικ στις επιλογές συναγερμού καρδιακού ρυθμού 

ορίστε όριο καρδιακού ρυθμού αποθηκεύστε το 

1.5 ύπνος 



1 Εισαγωγή λειτουργίας: Το ρολόι θα εμφανίζει στους χρήστες 

την ώρα ύπνου το προηγούμενο βράδυ 

2. οδηγίες λειτουργίας: Σύρετε προς τα κάτω στη διεπαφή 

ύπνου στην κύρια διασύνδεση. Μετά από καμία λειτουργία 

εντός 3 δευτερολέπτων η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα 

 

1.6 Εύρεση του τηλεφώνου σας 

 1. Εισαγωγή λειτουργίας: Η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση 

του διακόπτη στην εφαρμογή όταν η λειτουργία είναι 

ενεργοποιημένη θα εισέλθει στη διεπαφή εύρεση τηλεφώνου, 

εάν το τηλέφωνο και το ρολόι είναι συνδεδεμένα το ρολόι θα 

βρει το κινητό τηλέφωνο και το κινητό τηλέφωνο θα αρχίσει να 

 δονείται  

2. Οδηγίες λειτουργίας: Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση 

Ανοίξτε την εφαρμογή h band μεταβείτε στις ρυθμίσεις 

κάντε κλικ στις συσκευές μου  αλλάξτε τις ρυθμίσεις. Όταν 

αναζητάτε ένα κινητό τηλέφωνο, σύρετε το αριστερό και το 

δεξί μέρος για έξοδο αν το κάνετε αυτό τοτέ το ρολόι θα κλείσει 

αυτόματα τη λειτουργία αφού βρει ένα κινητό τηλέφωνο  

1.7 Χρονόμετρο 

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση του χρονομέτρου στην 

εφαρμογή. Όταν το χρονόμετρο είναι ανοιχτό τότε, η 

λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο ρολόι 

Οδηγία λειτουργίας: 

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση :Ενεργοποίηστε την 

εφαρμογή μεταβείτε στις ρυθμίσεις στη συσκευή μου 

αλλάξτε τις ρυθμίσεις για να απενεργοποιήσετε το χρονόμετρο 



Χρήση του χρονόμετρου: σύρετε προς τα κάτω στη διεπαφή του 

χρονόμετρου στην κύρια σελίδα και με ένα άγγιγμα στο κάτω 

δεξί πράσινο ξεκιναει το μέτρημα μετά το εικονίδιο γίνετε 

κόκκινο και για επαναφέρετε το χρονόμετρο πατήστε στο 

αριστερό κάτω γκρι εικονίδιο 

Αφού λειτουργήσει το χρονόμετρο για ένα λεπτό, η οθόνη θα 

απενεργοποιηθεί αυτόματα. Αγγίξτε τη συσκευή / γυρίστε τον 

καρπό να φωτίσετε την οθόνη και έτσι θα εμφανίσετε  τη 

διεπαφή χρονόμετρου. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, η κύρια 

διεπαφή θα εμφανιστεί για 1 δευτερόλεπτο. Για έξοδο από τη 

λειτουργία χρονόμετρου και επιστροφή στην κύρια διεπαφή 

πατήστε παρατεταμένα 3 δευτερόλεπτα στη διεπαφή 

χρονόμετρου 

1.8  Αντίστροφη Μέτρηση 

Αυτή η λειτουργία  

επιτρέπει στο χρήστη να ορίσει έναν καθορισμένο χρόνο για 

αντίστροφη μέτρηση και όταν τελειώσει ο χρόνος το ρολόι θα 

δονείται. Η  λειτουργία περιλαμβάνει δύο μορφές 

α. Τα βήματα λειτουργίας για αντίστροφη μέτρηση: ανοίξτε την 

εφαρμογή μεταβείτε στις ρυθμίσεις κάντε κλικ στην 

αντίστροφη μέτρηση ξεκινήστε την αντίστροφη μέτρηση –

>ρυθμίστε την μία φορά. Η οθόνη παρακολούθησης θα φωτίσει 

και θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση και η οθόνη μετά από 3 

δευτερόλεπτα θα απενεργοποιηθεί .Οταν τελειώσει η 

αντίστροφη μέτρηση, το ρολόι θα σας το υπενθυμίζει με 

δόνηση  για 6 δευτερόλεπτα 

β. Τα βήματα λειτουργίας για το μόνιμο coutdown: Aνοίξτε την 

εφαρμογή πηγαίντε στις ρυθμίσεις κάντε κλικ στη συσκευή 

μοu αντίστροφη μέτρηση ενεργοποιήστε το διακόπτη 



οθόνης διεπαφής και ορίστε την ώρα που θα εμφανιστεί η 

διεπαφή αντίστροφης μέτρησης  μετά την εναλλαγή της 

διεπαφής. Με ένα πάτημα στο πλήκτρο έναρξης αντίστροφης 

μέτρησης   μετά από 3 δευτερόλεπτα η οθόνη απενεργοποιείται  

κατά τη διάρκεια της χρονομέτρησης 

 

2.1 Ξυπνητήρι 

Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν ένα ξυπνητήρι στην εφαρμογή 

μία μόνο φορά ή επανειλημμένα. Επιπλέον, ένα εικονίδιο 

ετικέτας μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σαν ξυπνητήρι, 

διατίθενται συνολικά 20 σύνολα εικονιδίων ετικέτας. Ένα μόνο 

ξυπνητήρι μπορεί να διαγραφεί, ένας διακόπτης μπορεί να 

οριστεί για  να διαγράψει επαναλαμβανόμενα ξυπνητήρια 

Βήματα εγκατάστασης: Ανοίξτε την εφαρμογή μεταβείτε 

στις ρυθμίσεις κάντε κλικ στις συσκευές μου στις ρυθμίσεις 

ξυπνητηριούκάντε κλικ στη δεξιά γωνία του + ορίστε την 

ώρα και την ημερομηνία επιλέξτε την ετικέτα και κάντε κλικ 

στο tik στην δεξιά επάνω γωνία. Όταν το ξυπνητήρι έχει 

ρυθμιστεί το ρολόι θα δονείται και η ετικέτα του ξυπνητηριού 

θα εμφανίζεται όταν τελειώνει ο χρόνος. Μετά από 10 

δονήσεις, η οθόνη σβήνει 

2.2 Σίγαση και απόρριψη εισερχόμενης κλήσης 

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση του διακόπτη στην 

εφαρμογή. Όταν ρυθμιστεί στο ρολόι θα ηχήσει εάν προκύψουν 

εισερχόμενες κλήσεις [η σύζευξη με το κινητό τηλέφωνο 

Bluetooth είναι απαραίτητη σε περίπτωση συστήματος ios]. Η 

εισερχόμενη κλήση μπορεί να τεθεί σε σίγαση ή να απορριφθεί 

με τη λειτουργία του ρολογιού. Αφού ολοκληρωθεί η 

λειτουργία, η οθόνη παρακολούθησης είναι απενεργοποιημένη 



Ρύθμιση υπενθύμισης εισερχόμενων κλήσεων 

βήματα λειτουργίας: ανοίξτε την εφαρμογή μεταβείτε στις 

ρυθμίσειςκάντε κλικ στην υπενθύμιση πληροφοριών 

ρυθμίστε το διακόπτη εισερχόμενων κλήσεων 

 

Σίγαση : όταν υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση, το ρολόι 

δονείται και εμφανίζει τη διεπαφή, ο χρήστης μπορεί να 

αγγίξει το μικρόφωνο εικονιδίου στην κάτω δεξιά πλευρά της 

διεπαφής για να σταματήσει την κλήση και το ρολόι θα 

σταματήσει να δονείται 

Απόρριψη: όταν υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση, το ρολόι θα 

δονείται και εμφανίζει την διεπαφή κλήσης. Απόρριψη στο 

αριστερό κάτω μέρος της διεπαφής, και η οθόνη θα 

απενεργοποιηθεί αφού παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο 

από ένα δευτερόλεπτο 

 

2.3 Υπενθύμιση μηνυμάτων SMS / Κινητού / Εφαρμογής 

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί τον διακόπτη ρύθμισης στην 

εφαρμογή. Όταν ρυθμιστεί στο κινητό τηλέφωνο, λαμβάνει 

sms  Το περιεχόμενο ώθησης μπορεί να εμφανιστεί στο ρολόι [η 

συσκευή θα προωθήσει πληροφορίες μόνο όταν το iOS είναι 

συνδεδεμένο και η άδεια Android ενεργοποιείται]  

ρύθμιση του διακόπτη: Ανοίξτε την εφαρμογή μεταβείτε στις 

ρυθμίσεις κάντε κλικ στην υπενθύμιση πληροφοριών 

ρυθμίστε τον διακόπτη για να προωθηθεί ο τύπος μηνύματος 

 



Πληροφορίες περιήγησης: Πάρτε το sms του κινητού 

τηλεφώνου ως παράδειγμα, όταν το κινητό τηλέφωνο λαμβάνει 

ένα μήνυμα, το ρολόι θα δονείται και θα εμφανίζει το 

περιεχόμενο  του μηνύματος  και είναι δυνατό να γυρίσετε τη 

σελίδα με ένα μόνο άγγιγμα σύροντας την οθόνη προς τα 

αριστερά και προς τα πάνω. Μετά την εμφάνιση του 

περιεχομένου αγγίξτε την οθόνη για να την απενεργοποιήσετε 

2.4 Προτροπή για καθυστέρηση 

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση του διακόπτη στην 

εφαρμογή. Όταν η κατάσταση είναι ενεργοποιημένη, ο 

χρήστης μπορεί να ορίσει τη διάρκεια της καθυστέρησης, τότε 

το ρολόι αρχίζει να παρακολουθεί συνεχώς εάν ο χρήστης 

κάθεται. Εάν οι χρήστες είναι σε αυτήν την  κατάσταση για 

περισσότερα από 60 δευτερόλεπτα το ρολόι  δονείται και  

εμφανίζει τη διεπαφή υπενθύμισης. 

Οδηγίες λειτουργίας: Ανοίξτε την εφαρμογή μεταβείτε στις 

ρυθμίσεις κάντε κλικ στη συσκευή μου ενεργοποιήστε την 

υπενθύμιση καθυστέρησηςκάντε κλικ για να εισέλθετε στη 

σελίδα ρυθμίσεων αποθηκεύστε. Εάν ο χρήστης βρίσκεται σε 

αυτήν την κατάσταση για περισσότερο από τον καθορισμένο 

χρόνο, το ρολόι δονείται. 

 

 

2.5 Υπενθύμιση αποσύνδεσης Bluetooth 

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση του διακόπτη στην 

εφαρμογή. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και 

το κινητό τηλέφωνο αποσυνδέεται από το ρολόι, το ρολόι 

εμφανίζει την αποσύνδεση και δονείται για 1 δευτερόλεπτο. Η 



οθόνη θα είναι απενεργοποιημένη μετά την εμφάνιση της 

ειδοποίησης για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα . 

2.6 Προτροπή για την επίτευξη αθλητικού στόχου 

 

Στην εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να ορίσει τον ημερήσιο 

αριθμό βημάτων του και όταν ο χρήστης επιτύχει τον στόχο του  

την τρέχουσα ημέρα, το ρολόι θα δονείται και θα εμφανίζει την 

επίτευξη στόχου. 

Οδηγίες λειτουργίας: 

Ανοίξτε την εφαρμογή h bandμεταβείτε στις ρυθμίσεις 

κάντε κλικ στον αθλητικό στόχο ορίστε τον αριθμό των 

βημάτων [μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε] 

1. Άλλες λειτουργίες 

 

3.1 Ανίχνευση Φοράς 

 

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη ρύθμιση του διακόπτη στην 

εφαρμογή. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία, το ρολόι θα 

εκτελέσει πρώτα την ανίχνευση φθοράς πριν από τη μέτρηση 

του καρδιακού ρυθμού και θα κρίνει εάν ο χρήστης φοράει το 

ρολόι σωστά και αν ναι ,έχει ξεκινήσει η μέτρηση της 

αρτηριακής πίεσης 

Αν όχι, το φως του αισθητήρα θα αναβοσβήσει για λίγο και 

τότε η οθόνη θα σβήσει αυτόματα 



 Οδηγίες λειτουργίας: Ανοίξτε την εφαρμογή μεταβείτε στις 

ρυθμίσεις τη συσκευή μου τη ρύθμιση διακόπτη κλικ 

στην ανίχνευση φθοράς 

 

3.2 Σύνδεση της συσκευής 

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ενεργοποίηση της ρύθμισης 

στην εφαρμογή 

Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία όταν τα δεδομένα έχουν 

συγχρονιστεί  στην εφαρμογή ,εάν ο χρήστης συνδεθεί χωρίς 

λογαριασμό, η εφαρμογή θα αποθηκεύσει τα δεδομένα και δεν 

θα διαγραφεί. Εάν ο χρήστης συνδεθεί με λογαριασμό, τότε η 

εφαρμογή θα ανεβάσει τα δεδομένα στο cloud του χρήστη  

 

Οδηγίες λειτουργίας: 

ανοίξτε τo Hband  τις ρυθμίσεις τη συσκευή μου 

συνδέστε τη συσκευή 

3.3 Γυναικεία χαρακτηριστικά 

α. Αυτή η λειτουργία είναι συγκεκριμένη για γυναίκες χρήστες. 

Όταν ο χρήστης είναι άντρας, δεν θα εμφανιστεί στην 

εφαρμογή αυτή  λειτουργία.  

 

3.4 Λήψη φωτογραφίας 

Μετά το άνοιγμα της διεπαφής κάμερας στην εφαρμογή, ο 

χρήστης μπορεί να τραβήξει μια φωτογραφία από το ρολόι 

Οδηγίες λειτουργίας : ανοίξτε την εφαρμογή ρυθμίσεις η 

συσκευή μου λήψη φωτογραφίας. Στη συνέχεια, το ρολόι  θα 



εμφανίσει τη φωτογραφία. Με ένα μόνο άγγιγμα στο λευκό 

κουμπί  μπορείτε να βγάλετε φωτογραφία  

 

3.5 Ενεργοποίηση οθόνης με κίνηση του καρπού 

Στην εφαρμογή ενεργοποιήστε τη φωτεινότητα της οθόνης με 

τη στροφή του καρπού και η οθόνη θα ενεργοποιηθεί όταν ο 

χρήστης γυρίζει τον καρπό του ή θα σηκώσει το ρολόι.  

Ανοίξτε την εφαρμογή HbandsettingsMydeviceenable: 

‘’wrist turn screen brightening’’’ 

Επιπλέον, ο χρόνος και η ευαισθησία της φωτεινότητας της 

οθόνης στροφής καρπού μπορεί να ρυθμιστεί στην επίσης στην 

εφαρμογή. 

 


