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BODY TEMPERATURE DETECTION 

SMART WRISTBAND 

WITH HEART RATE MONITOR 

 

 



Ι. Συμβατά συστήματα και απαιτήσεις 

 Android 4.4 ή παραπάνω 

  IOs 8.0 ή παραπάνω 

II. Προετοιμασία 

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το ρολόι είναι πλήρης φορτισμένο πριν την πρώτη χρήση. Εάν δεν 

μπορείτε να το ενεργοποιήσετε λόγω χαμηλής μπαταρίας, παρακαλώ φορτίστε για περίπου 2-

2,5 ώρες. Καθώς φορτίζεται το ρολόι εμφανίζεται το εικονίδιο φόρτισης. 

 

 

• Παρακαλώ φορτίζεται την συσκευή μια φορά το τρίμηνο σε περίπτωση που δεν το 

χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

IΙI. Πώς να το φορτίσετε 

Αφαιρέστε το λουράκι από την συσκευή, χρησιμοποιήστε το ενσωματωμένο USB σε μια θύρα 

φόρτισης. Ο χρόνος φόρτισης είναι 2 ώρες. 

 

IV. Πώς να το φορέσετε 

1. φορέστε το ρολόι στο αριστερό χέρι 

2. τοποθετήστε τον σένσορα καλά πάνω στο δέρμα 

3. εφαρμόστε το λουράκι στο κατάλληλο σημείο σύμφωνα με την περίμετρο του καρπού σας, 

κλείστε το μεταλλικό κλίπ και τοποθετήστε την πινέζα στην κατάλληλη τρύπα. 

 

 



V. Οδηγίες σύνδεσης (κατεβάστε την εφαρμογή) 

Υπάρχουν δύο τρόποι να κατεβάσετε την εφαρμογή: 

1. Σκανάρετε τον κώδικα για να κατεβάσετε την εφαρμογή 

 
2. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο, και ψάξτε για την εφαρμογή “Dayband” 

στο Google Play market ή στο App Store. Εφόσον το κατεβάσετε, μπείτε στην εφαρμογή και 

συνδέστε το ρολόι μέσω Bluetooth. 

 

Θερμοκρασία σώματος 

 

Παρακολούθηση θερμικής ανίχνευσης 

1. Πρίν μετρήσετε την θερμοκρασία σας φορέστε το προϊόν στον καρπό σας για 30δευτ. 

Βεβαιώθείτε ότι φορέσατε το προϊόν στον καρπό και η μεταλική πλάκα εφάπτεται με το δέρμα 

σας. 

2. Εάν μετράτε κάποιον με μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας στον καρπό σε σχέση με το 

πραγματικό θερμόμετρο, ο οποίος έχει πρόβλημα υγείας, συνήστούμε να τοποθετήσετε το 

προϊόν στο πάνω μέρος του μπράτσου από την μέσα μεριά. 

 

3. Η προκαθορισμένη ώρα μέτρησης είναι 15 λεπτά, η οποία βασίζεται σε σταθερή τιμή. Εάν 

τα αποτελέσματα θερμοκρασίας είναι πάνω από 37,5 οC, το προϊόν θα δονήσει, παρακαλώ 

χρησιμοποιήστε επαγγελματικό ιατρικό εξοπλισμό για να επιβεβαιωθείτε. 

4. Παρατεταμένα πιέστε για να εισέλθετε στην σελίδα του τέστ μέτρησης, χρόνος μέτρησης 15 

λεπτά, πιέστε ξανά παρατεταμένα για έξοδο. 

Προφυλάξεις 

1. Παρακαλώ κρατάτε την μεταλλική πλάκα στεγνή και καθαρή, και δεν πρεπει να υπάρχει 

υδρώτας ή νερό, αλλιώς θα επηρεάσει το αποτελέσματα του τέστ. 

2. Παρακαλώ φορέστε το ρολόι για 30δευτ. πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Η 

διαφορά θερμοκρασίας καρπού και σώματος θα έχει μεγάλη διαφορά σε περίπτωση που 

κάποιος πάσχει απο αθένεια ή ανάλογα το περιβάλον που βρίσκεται. 

3. Το προϊόν δεν είναι ιατρικός εξοπλισμός και το αποτέλεσμα δεν αντικαθιστά τον 

πραγματικό εξοπλισμό. 

4. Επιβεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη όταν την χρησιμοποιείτε αλλιώς αν 

είναι χαμηλή δεν θα δουλέψει η λειτουργία μέτρησης θερμοκρασίας σώματος. 



VI. Σύνδεση 

 

Όταν χρηιμοποιήσετε το ρολόι για πρώτη φορά, θα πρέπει να είναι συνδεμένο με την 

εφαρμογή. Μετά την σύνδεση, το ρολόι θα συγχρονίσει την ώρα και την ημερομηνία. Οι 

πληροφορίες βημάτων θα συγχρονιστούν επίσης. 

 
Σύνδεση Bluetooth: Όταν συνδεθεί, η εφαρμογή θα αποθηκεύσει την διέυθυνση MAC της 

συσκευής αυτόματα, όταν η εφαρμογή ξεκινήσει ή λειτουργεί παρασκηνιακά, η συσκευή 

ψάχνει και συνδέεται αυτόματα. 

Συνχρονισμός δεδομένων: Χειροκίνητα ενεργοποιείστε τον συγχρονισμό δεδομένων στην 

αρχική σελίδα της εφαρμογής, η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει δεδομένα 7 ημερών εκτός 

λειτουργίας. Όσο περισσότερα δεδομένα, τόσο περισσότερο χρόνο χρειάζεται για τον 

συγχρονισμό, ο μέγιστος χρόνος είναι 2 λεπτά, και υπάρχει μύνημα «τέλος συγχρονισμού» 

όταν ολοκληρωθεί. 

 

VII. Χαρακτηριστικά λειτουργιών 

 

 Παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού: το προϊόν μπορεί να μετράει τον καδιακό ρυθμό 

ανά ώρα ή χειροκίνητα. Στην εφαρμογή υπάρχει ρύθμιση για την μέτρηση καρδιακού ρυθμού. 

Εάν είναι ενεργοποιημένο η συσκευή θα μετράει τον καρδιακό παλμό ανά ώρα. Τα δεδομένα 

θα συγχρονίζονται στο κινητό απο την εφαρμογή εάν είναι συνδεμένα.  

 Λειτουργία αθλητικών δραστηριοτήτων: Υπάρχουν διάφορα είδη λειτουργιών σπόρ 

όπως τρέξιμο, ποδηλασία, μπαντμινγκτον, κλπ. Κάτω από την κάθε λειτουργία, καταγράφει 

πόσες θερμίδες καίγονται και πόσο χρόνο διαρκεί η άθληση. 

 Εμφάνιση απόστασης: Δείχνει την συνολική απόσταση των βημάτων (Km/mi). 

 Λειτουργία θερμιδών: Δείχνει τον συνολικό αριθμό θερμιδών που έχου καεί. 

 Υπενθύμιση κλήσεων: Ενεργοποιήστε την «Υπενθύμιση κλήσεων» και η συσκευή θα 

δονάει όταν έχετε εισερχόμενη κλήση.  

 Υπενθύμιση μηνυμάτων: Ενεργοποιήστε το «Μυνήματα» στην εφαρμογή, θα δονάει 

όταν λαμβάνετε νέο μήνυμα (SMS, QQ, Facebook, WeChat, Twitter). 

 Παρακολούθηση ύπνου: Αυτόματα παρακολουθεί το στάδιο ύπνου και καταμετρά τις 

ώρες βαρύ και ελαφρύ ύπνου. 

 Αναβάθμιση OTA: θα συνεχίσει να βελτιστοποιεί και να ενημερώνει τις λειτουργίες. 



 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση: Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργιών για 

ενεργοποίηση. Πιέστε παρατεταμένα στην σελίδα κλείσιμο για απενεργοποίηση. 

 Πίεση οξυγόνου: Παραμείνετε σε αυτήν την σελίδα, θα μετρήσει την πίεση του 

οξυγόνου αυτόματα. 

 Αρτηριακή πίεση: Παραμείνετε σε αυτήν την σελίδα, θα μετρήσει την αρτηριακή πίεση 

του αυτόματα. Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν στην εφαρμογή άν είναι συνδεδεμένη. 

 Θερμοκρασία σώματος: Πιέστε παρατεταμένα για να εισέλθετε, μέτρηση 15 λεπτά, 

πατήστε παρατεταμένα για έξοδο. 

 Απόρριψη κλήσης: Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί του μενού για να απορρίψετε μια 

κλήση εάν το ρολόι έχει συνδεθεί με το κινητό. 

 

VIΙI. Χαρακτηριστικά 

 

Μέγεθος οθόνης OLED 0,96” TFT 

Λειτουργία Κουμπί αφής 

Αδιάβροχο IP66 

Υλικό TPU 

Μέγεθος λουριού 250mm*19mm*12mm 

Χρόνος αδράνειας Περιπου 7 μέρες 

Χρόνος φόρτισης Περίπου 2-2.5 ώρες 

Μέθοδος φόρτισης Μέσω USB 

Συσκευασία Προϊόν, αξεσουάρ, εγχειρίδιο  

 

 

ΙΧ. Ε&Α 

 

1. Δεν μπορεί να βρει το ρολόι και δεν μπορεί να συνδεθεί. 

Α. Βεβαιωθείτε ότι τα Bluetooth είναι ενεργοποιημένα και το λειτουργικό του κινητού είναι 

Android 4.4 και πάνω ή IOS 8.0 και πάνω 

Β. Εάν δεν μπορεί ακόμα να συνδεθεί, εισέλθετε στις ρυθμίσεις του κινητού → Διαχείρηση 

εφαρμογών → Διαχείρηση αδειών → Διαχείρηση δικαιωμάτων εφαρμογών → βρείτε την 

εφαρμογή (Dayband) → επιτρέψτε όλα τα δικαιώματα ως "επιτρεπόμενα" → εισέλθετε στις 

ρυθμίσεις του κινητού και επιλέξτε την τοποθεσία GPS και ενεργοποιήστε την λειτουργία GPS 

→ επανεκκινήστε το τηλέφωνο → προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά. 

Γ. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη. Μήν διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας εάν εξακολουθεί να μην συνδέεται κατόπιν πλήρης φόρτισης. 

2. Η εφαρμογή δεν εμφανίζει σύνδεση μετά τη δέσμευση με το ρολόι ή είναι 

συνδεδεμένη αλλά η ισχύς είναι 0%. 

Σε αυτήν την περίπτωση η εφαρμογή δεν έχει συνδεθεί επιτυχώς, παρακαλώ προσπαθήστε 

ξανά. 

3. Δεν μπορεί η συσκευή να συνδεθεί με την εφαρμογή. 

Τραβήξτε προς τα κάτω και ανανεώστε την κύρια διεπαφή, θα συγχρονίσει με μη αυτόματο 

τρόπο τα δεδομένα και, στη συνέχεια, μπορεί να εμφανίσει τα δεδομένα στην εφαρμογή. Τα 

δεδομένα αυτόματου συγχρονισμού θα συγχρονίζονται μόνο κατά την πρώτη σύνδεση. Στη 

συνέχεια, αυτόματο συγχρονισμό δεδομένων ανά ώρα. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να ανοίξετε 

την ωριαία μέτρηση. Διαφορετικά, το ιστόγραμμα δεν έχει δεδομένα. 

4.Τραβήξτε προς τα κάτω και ανανεώστε την εφαρμογή, τα δεδομένα δεν φορτώνονται. 

Ρυθμίσεις APP -> Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων -> Κάντε κλικ στην επαναφορά 

εργοστασιακών ρυθμίσεων -> Απενεργοποιήστε το ρολόι-> επανεκκινήστε το ρολόι -> 

Αντιστοιχίστε με το APP. Στη συνέχεια, τα δεδομένα μπορούν να φορτωθούν. 



5. Η ώρα στο ρολόι δεν είναι ακριβής. 

Όταν το ρολόι εξαντληθεί, η ώρα μπορεί να είναι λάθος μετά την επαναφόρτιση. Συνδεθείτε με 

το κινητό και το ρολόι θα συγχρονίσει αυτόματα την ώρα. 

6. Η ώρα δεν συγχρονίζεται κατόπιν σύνδεσης με το κινητό. 

Ρυθμίσεις κινητού τηλεφώνου -> Διαχείριση εφαρμογών / διαχείριση δικαιωμάτων -> Άνοιγμα 

δικαιωμάτων της εφαρμογής APP -> Επανασύνδεση του ρολογιού -> Τραβήξτε προς τα κάτω 

και ανανεώστε το στην κύρια διεπαφή της εφαρμογής. 

X. Σημειώσεις 

1. Εάν έχετε απορίες για την λειτουργία του προϊόντος επικοινωνήστε μαζί μας για γρήγορη 

βοήθεια. 

2. Τα αποτελέσματα μέτρησης αυτού του προϊόντος είναι μόνο για αναφορά, όχι για ιατρικούς 

σκοπούς. Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού και μην βασίζεστε στα αποτελέσματα της 

μέτρησης για αυτοδιάγνωση και θεραπεία. 

3. Ο αδιάβροχος βαθμός είναι IP66, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά. Αλλά το 

ρολόι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταδύσεις και να βυθιστεί κάτω από το νερό για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, αυτό το προϊόν δεν εμποδίζει το ζεστό νερό, ο ατμός θα 

επηρεάσει το προϊόν. 

4. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το εγχειρίδιο ή τη διεπαφή χωρίς 

ειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες είναι διαφορετικές σε διαφορετική έκδοση λογισμικού που 

είναι φυσιολογική. 

5. Ορισμένες λειτουργίες όπως προώθηση μηνυμάτων ή εμφάνιση αναγνώρισης καλούντος 

ενδέχεται να μην είναι συμβατές με ορισμένους τύπους τηλεφώνων, κάτι που είναι 

φυσιολογικό. 

 

 


