
Εγχειρίδιο Χρήσης  
του SL14

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε  
το προϊόν μας!



Προκειμένου να αποκτήσετε μία καλή κατα- 
νόηση ως προς τη χρήση της συσκευής, για 
να γνωρίσετε όλα τα χαρακτηριστικά της και 
τις απλές μεθόδους λειτουργίας της, σας 
συμβουλεύουμε να διαβάσετε πρώτα το συγκε-
κριμένο εγχειρίδιο.

Οι λειτουργίες στο εγχειρίδιο χρήσης ενδέχεται 
να είναι λίγο διαφορετικές σε σχέση με τις 
φυσικές, παρακαλούμε όπως κάνετε το τελικό 
προϊόν όπως το τυποποιημένο.

Οποιαδήποτε τυπογραφικά λάθη στο εγχειρίδιο 
ή ασυμφωνίες που εμφανίζονται ως προς το 
πραγματικό προϊόν θα ανανεωθούν εγκαίρως 
μαζί με τα τελευταία προϊόντα. Αν υπάρξουν 
ανανεώσεις, το συγκεκριμένο εγχειρίδιο θα 
αλλάξει χωρίς κάποια προειδοποίηση. Η εταιρία 
μας διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας.

Συσκευασία: Ένα κουτί δώρου, ένα εγχειρίδιο, 
μία μονάδα smart band.

Σημείωση: Το προϊόν είναι αδιάβροχο σε 
επίπεδο IP68, μπορείτε να το φοράτε κατά το 
πλύσιμο των χεριών σας, κατά την κολύμβηση, 
στη βροχή, κλπ.



         Να μην χρησιμοποιείται σε ζεστό ντους/μπάνιο 
ή σάουνα, οι ατμοί θα εισέλθουν στον κεντρικό 
κόμβο, καταστρέφοντας τα περιφερειακά στοι- 
χεία του. Όλα τα συγκεκριμένα αποτελούν φθο- 
ρές οι οποίες δεν ανήκουν στην εγγύηση.

Οδηγίες Κουμπιών
Κουμπί “Εκκίνησης”: πάτημα μεγάλης 
διάρκειας για να ενεργοποιήσετε / απενεργο-
ποιήσετε τη συσκευή, πάτημα μικρής διάρκειας 
για ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την 
οθόνη, πάτημα μικρής διάρκειας στη διεπαφή 
λειτουργίας για να επιστρέψετε στην αρχική 
οθόνη.

Οδηγίες αφής: χτυπήστε ελαφρώς για να επιλέ-
ξετε και να εισάγετε μία επιλογή, δεξιόστροφη 
επιστροφή. Πατήστε για να αυξήσετε τη φωτει-
νότητα της οθόνης.



Οδηγία φόρτισης: το συγκεκριμένο προϊόν 
χρησιμοποιεί τη φόρτιση μέσω μαγνητικής 
δύναμης. Τοποθετήστε το σύνδεσμο φόρτισης 
στους ακροδέκτες του πίσω μέρους της 
συσκευής, θα φορτίσει αυτόματα. Συνήθως 
χρειάζεται 2 ώρες για να φορτίσει πλήρως, 
χρόνος αναμονής έως και 30 ημέρες, 5-7 
ημέρες λειτουργίας. Να μην χρησιμοποιείται 
κατά τη φόρτιση.

     Προσοχή: Μην φέρετε σε επαφή οποιου-
σδήποτε δύο ακροδέκτες του μαγνητικού 
καλωδίου φόρτισης με κάποιο αγώγιμο 
υλικό ταυτόχρονα, ενδέχεται να προκληθεί 
βραχυκύκλωμα.



Παρακολουθήστε το βίντεο “Σύνδεση με το 
Τηλέφωνο”, κατεβάστε την εφαρμογή “Wear-
Health” στο Τηλέφωνο αρχικά, αναφερθείτε 
στις 2 μεθόδους που ακολουθούν:

1) ΤηλέφωνοAndroid/iOS: Σαρώστε την 
ακόλουθη εικόνα QR κωδικού μέσω κάποιου 
φυλλομετρητή ή κάποιου Scannerγια να 
κατεβάσετε την εφαρμογή “WearHealth”.

2) ΤηλέφωνοAndroid: αναζητήστε και κατεβάστε 
την εφαρμογή “WearHealth” από το Google 
Play.

Τηλέφωνο iOS: αναζητήστε και κατεβάστε την 
εφαρμογή “WearHealth” από το AppsStore.

  



GooglePlay iOS phone
Μετά την εγκατάσταση, ενεργοποιήστε το Blu-
etooth του κινητού και την Εφαρμογή Wear-
Health, επιβεβαιώστε τη λήψη ειδοποιήσεων 
και όποιες άλλες άδειες ζητά η συσκευή, και 
συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία. 
Πατήστε στην επιλογή “Bind Bracelet” στο μενού 
“Device”, αναζητήστε τη συσκευή “L6-XXXXX” 
(ενεργοποιήστε το GPS στο smartphone σας 
πριν από τη σύνδεση) και πατήστε σύνδεση, 
όταν το σήμα του Bluetooth στο περιβραχιόνιο 
γίνει πράσινο, τότε σημαίνει ότι έχετε συνδεθεί 
με επιτυχία μέσω του Bluetooth.
● Αναβάθμιση Λογισμικού (Firmware): Κατά 
τη σύνδεση του Bluetooth στην ίδια διεπαφή 
με το “WearHealth”, πατήστε “Mine”- “Device 
Management”- “Updates”, αν υπάρχει κάποιο 
διαθέσιμο λογισμικό, πατήστε στην ανανέωση 
σύμφωνα με την τελευταία έκδοση.
Oι συσκευές iPhone απαιτούν κατάλληλες 
ρυθμίσεις ως προς το Bluetooth για να 
αποσυνδεθεί η συσκευή προτού ανανεωθεί το 
λογισμικό.
Σημείωση: Αν η αναβάθμιση είναι μη επιτυχής, 
δοκιμάστε να επανασυνδέσετε το Bluetooth και να 
πραγματοποιήσετε αναβάθμιση από την αρχή.



Καθότι το πρωτόκολλο του Bluetooth 
διαφέρει μεταξύ διαφορετικών τηλεφώνων, 
κάποιες φορές η σύνδεση μεταξύ του 
τηλεφώνου και smart watch ενδέχεται να 
είναι ασταθής. Σε αυτή την περίπτωση, 
δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση του 
Bluetoothκαι να συνδεθείτε από την αρχή. 
Ενδέχεται να απαιτούνται κάποιες επιπλέον 
ρυθμίσεις στο τηλέφωνο σας προκειμένου 
η μετάδοση δεδομένων να λειτουργεί ορθά. 
Αν το τηλέφωνο σας δεν έχει κάποιες από 
τις παρακάτω λειτουργίες, μπορείτε να 
αγνοήσετε το παρακάτω σημείο:

1. Επιτρέψτε στην εφαρμογή “WearHealth” να 
λειτουργεί σε επίπεδο υπόβαθρου.
2. Αποδεχτείτε όλες τις άδειες για την εφαρμογή 
“WearHealth”.
3. Επιτρέψτε στην εφαρμογή “WearHelath” να 
λαμβάνει όλες τις ειδοποιήσεις.
4. Προσθέστε την εφαρμογή “WearHealth” στη 
λευκή λίστα.

Κύρια Χαρακτηριστικά:
● Γλώσσα/Ώρα/Ημερομηνία: Συγχρονίζει την 
ώρα και ημερομηνία με αυτά του τηλεφώνου 
κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth.



● Διεπαφή αναμονής: Υπάρχουν ζεύγη 
συνδυασμών για επιλογές, πατήστε για 2 
δευτερόλεπτα το κουμπί της αρχικής οθόνης 
για να αλλάξετε όταν βρίσκεστε στην αρχική 
σελίδα.

● Ρυθμίσεις οικονομίας οθόνης: Πλοηγηθείτε 
στις ρυθμίσεις μέσω των επιλογών WearHealth 
– Mine - DeviceManagement–Screensaver για 
να θέσετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες ως 
φόντο αναμονής.

● Γραμμή κατάστασης: Κατά την παραμονή 
σας στην οθόνη αναμονής, σύρετε το 
δάκτυλο προς τα κάτω. Μέσω του μενού που 
θα εμφανιστεί μπορείτε να ρυθμίσετε την 
κατάστασης σύνδεσης μέσω Bluetooth, τις 
πληροφορίες επί τις εκατό ενέργειας, και την 
φωτεινότητα.

● Πληροφορίες δραστηριότητας: Απεικονίζει 
τα δεδομένα υγείας συμπεριλαμβανομένων 
Βημάτων, Μιλίων που διανύθηκαν, Θερμίδων 
της ίδιας ημέρας, ενώ σώζονται κάθε βράδυ 
στις 12 και ξεκινούν από το 0 την επόμενη 
ημέρα. Στο ιστορικό μπορείτε να βρείτε όλα τα 
σωσμένα δεδομένα.

● Καρδιακός παλμός: Αναμονή 2 δευτερο-



λέπτων για να ξεκινήσει η μέτρηση και 
καταγραφή των δεδομένων του καρδιακού 
παλμού μέσω της σάρωσης της τριχοειδούς 
επιφάνειας της επιδερμίδας με πράσινη οπτική 
ακτίνα, μετακινείστε το δάκτυλο σε άλλα μενού 
για να σταματήσει η μέτρηση. Οι συνήθεις τιμές 
κυμαίνονται από 60-90 bpm, οι επαγγελματίες 
αθλητές ενδέχεται να έχουν παλμό κάτω από 
60 bpm. Κατά την έντονη άσκηση, ο ρυθμός 
ενδέχεται να ανέλθει έως και τα 200 bpm. Η 
συνέχιση της γυμναστικής μπορεί να βελτιώσει 
την καρδιά και τους πνεύμονες.

● Παρακολούθηση ύπνου: Το smartwatch θα 
ενεργοποιηθεί αυτόματα από τις 10 μ.μ έως και 
τις 8 π.μ. Μπορείτε να ελέγξετε τις λεπτομέρειες 
της ποιότητας του ύπνου σας μέσω της 
σύνδεσης εφαρμογών στο τηλέφωνο σας.

● Άσκηση: Επιλέξτε μία αθλητική λειτουργία 
ώστε να καταγράφετε την άσκηση σας. 
Θα σταματήσει μόλις πατήσετε το κουμπί 
ενεργοποίησης, ενώ έπειτα μπορείτε να 
επιλέξετε να σώσετε, να διαγράψετε τα 
δεδομένα ή να συνεχίσετε τις μετρήσεις. 
Καταγράφει τις θερμίδες και τον καρδιακό 
παλμό σε όλες τις λειτουργίες, μπορείτε να 
ελέγξετε τις λεπτομέρειες σύροντας την οθόνη. 



Μπορεί να πραγματοποιηθεί η καταγραφή έως 
και 6 γεγονότων.

● Ειδοποιήσεις: συγχρονισμός όλων των 
ειδοποιήσεων του τηλεφώνου, όπως είναι 
ειδοποιήσεις του Facebook, του WhatsApp, 
SMS, Email, etc., αν επιθυμείτε οι ειδοποιήσεις 
να απεικονίζονται με τα περιεχόμενα, θα πρέπει 
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ειδοποιήσεων 
στις αντίστοιχες εφαρμογές του τηλεφώνου 
σας, μπορεί να απεικονίσει τις τελευταίες 
5 ειδοποιήσεις, μπορείτε να διαβάσετε τις 
λεπτομέρειες, σύροντας το δάχτυλο στην οθόνη 
μπορείτε να διαβάσετε το επόμενο μήνυμα. 
Κατά την λήψη εισερχόμενων κλήσεων και 
μηνυμάτων ενεργοποιείται η δόνηση. Πατήστε 
το κουμπί της αρχικής οθόνης για να σταματήσει 
η δόνηση.

● Άλλες: Πατήστε για να εισάγετε (υπάρχουν 
και περισσότερες λειτουργίες)

ORCode: Σαρώστε για να κατεβάσετε το Wear-
Health.

Φωτεινότητα: Πατήστε στο μέσο της οθόνης 
για να προσαρμόσετε την φωτεινότητα.

Λειτουργία εύρεσης του τηλεφώνου: 
Πατώντας το, το τηλέφωνο λαμβάνει μία 



ειδοποίηση ήχου κλήσης.

Χρονόμετρο: Πατήστε το κουμπί εκκίνησης 
για να ξεκινήσει και για να σταματήσει. 
Πατήστε το κουμπί της αρχικής οθόνης για 
να πραγματοποιήσετε καταγραφή σε κάποια 
διαφορετική ενότητα. Πατήστε το κουμπί της 
αρχικής οθόνης κατά την παύση για να το 
σταματήσετε.

Έκδοση λογισμικού: Για να ελέγξετε τη 
διεύθυνση Bluetooth και το όνομα του 
μοντέλου.

Απενεργοποίηση: Πατήστε για να απενεργο-
ποιήσετε τη συσκευή.

Επαναφορά: Πατήστε για να επαναφέρετε τη 
συσκευή.

● Ξυπνητήρι: Μπορείτε να ορίσετε διάφορα 
ξυπνητήρια μέσω της Εφαρμογής στο κινητό.

● Λειτουργία shake the photo: Κατά την 
εισαγωγή σε αυτή τη λειτουργία, μπορείτε 
να ελέγχεται το τηλέφωνο σας έτσι ώστε να 
τραβά φωτογραφίες μέσω του κουνήματος του 
ρολογιού. Οι φωτογραφίες θα σώζονται στο 
φωτογραφικό άλμπουμ του κινητού σας.
● Φωτεινή οθόνη καρπού: Μπορείτε να την 



ενεργοποιήσετε στην Εφαρμογή. Η συσκευή, 
κατά την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, 
καταναλώνει παραπάνω ισχύ.
● Ορισμός Μονάδων: Μετρικό σύστημα ή 
Βρετανικό σύστημα:
● Καθιστική Υπενθύμιση: Μπορείτε να 
ορίσετε χρονικές υπενθυμίσεις, οι οποίες σας 
υπενθυμίζουν να σηκώνεστε όρθιοι.
● Μετάδοση δεδομένων: Όλα τα δεδομένα 
θα σωθούν στη συσκευή. Ανεξάρτητα από 
το βηματόμετρο, τον καρδιακό παλμό, την 
ποιότητα του ύπνου και τις πολλαπλές 
λειτουργίες άσκησης, όλα τα δεδομένα μπορούν 
να μεταδοθούν στην εφαρμογή στο κινητό.

 
 

 
 
 
.


