
Smart Bracelet M3  
Οδηγίες χρήσης 



 

1. Στην πρώτη οθόνη μπορείτε να δείτε 
πληροφορίες για την ώρα, τον καιρό, την 
κατάσταση σύνδεσης και μπαταρίας. 

 
 

 
 

 
2. Μετρητής βημάτων.  
Ο μετρητής καταμετράει όλα τα βήματα που 
κάνετε εντός της ημέρας. Τα βήματα μηδενίζονται 
καθημερινά στις 00.00. Η συσκευή υπολογίζει ως 
βήματα κάθε έντονη δραστηριότητα. 

 
 

 
 
3.    Κατανάλωση Θερμίδων 
Καταγραφή της ενδεικτικής κατανάλωσης 
θερμίδων της δραστηριότητας σας.  

 
 
 
4. Μετρητής Καρδιακών παλμών, πίεσης και 

οξυγόνου στο αίμα.  
Με παρατεταμένη πίεση στο κουμπί κάτω από την 
οθόνη, ξεκινάει η μέτρηση.  
 
 
 
5. Παρακολούθηση ποιότητας ύπνου.  
Η παρακολούθηση  ύπνου γίνεται μεταξύ του 
διαστήματος από 22.00 έως 08.00. 
 
 
 
 
6. Απόσταση.  
Καταγραφή της εκτιμώμενης απόστασης που 
έχετε διανύσει. Τα στοιχεία υπολογίζονται βάση 
των βημάτων σας και των στοιχείων που έχετε 
δηλώσει στο προφίλ σας.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
7. Αθλήματα.  
Δηλώστε κάποια δραστηριότητα από το μενού. Κάθε δραστηριότητα υπολογίζεται διαφορετικά 
καθώς γίνονται περισσότεροι περιοδικοί  έλεγχοι.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. Πληροφορίες. 
Μενού ενημερώσεων από κλήσεις, μηνύματα και πληροφορίες 
προερχόμενες από social media. 
 
 
 
 
 

 

 
9. Περισσότερα.  
Σε αυτό το μενού μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε την 
συσκευή, να κάνετε αναζήτηση την συσκευή σας, να προβάλλετε το QR code 
για την εφαρμογή του bracelet και την επαναφορά της συσκευής σας. 
 
 
 
 
 

 

10. Μηνύματα ειδοποίησης.  
Σε αυτό το μενού μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κάμερα του κινητού σας, την 
υπενθύμιση κίνησης ή κατανάλωσης νερού καθώς και άλλες χρήσιμες 
πληροφορίες της συσκευής.  



Οδηγίες πρώτης χρήσης.  
 
Για την ενεργοποίηση της συσκευής βγάλτε με προσοχή την συσκευή από το λουρί και φορτίστε την 
συνδέοντας την σε μία θύρα USB. Μετά την πλήρη φόρτιση της κάντε εγκατάσταση της εφαρμογής 
σας στην συσκευή  μέσω του QR code ή αναζητώντας την σχετική εφαρμογή στο ηλεκτρονικό 
κατάστημα του κινητού σας.  
 

Οδηγίες σύνδεσης.   
 
Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής ανοίξτε την και δηλώστε σωστά τα στοιχεία του προφίλ σας. 
Στο πεδίο more θα δείτε την επιλογή “Connected device “. Για την σύνδεση της με το κινητό σας 
ενεργοποιήστε το Bluetooth και την τοποθεσία της συσκευής σας και κάντε αναζήτηση του M3 μέσα 
από την εφαρμογή. Μόλις γίνει ορατό επιλέξτε για σύνδεση. Η μεταφορά δεδομένων από το M3 προς 
της συσκευή σας  είναι εφικτή μόνο όσο είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth. Σε περίπτωση 
απομάκρυνσης πάνω από 10 μέτρα γίνετε αποσύνδεση. Η συσκευή επανασυνδέεται αυτόματα μόλις 
βρεθεί εντός εμβέλειας.    
 

Κουμπί αφής. 
 
Πατήστε μια φορά για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ του μενού. Με παρατεταμένη πίεση κάνετε επιλογή 
του δευτερεύοντος μενού. 
 

Ενεργοποίηση οθόνης. 
 
Πατήστε μία φορά το κουμπί αφής ή στρέψτε το προς τα εσάς για την ενεργοποίηση της  οθόνης της 
συσκευής.  



Αρχική οθόνη εφαρμογής. 
 
Στην αρχική οθόνη εφαρμογής μπορείτε να δείτε με μία ματιά τις βασικές πληροφορίες της ημέρας. 
Τα βήματα σας, την απόσταση που διανύσατε καθώς και τις θερμίδες που καταναλώσατε στην 
δραστηριότητα σας. Στο επάνω μέρος της οθόνης επιλέγετε την ημερομηνία που θέλετε να κάνετε 
ανασκόπηση. 
 
Στο κάτω μέρος υπάρχει το μενού Analysis, όπου μπορείτε να δείτε το ιστορικό σας στα δεδομένα των 
Sports καθώς και του ύπνου, σε εβδομαδιαία βάση.  
 
Στο μενού report έχετε όλα τα στοιχεία της ημέρας σα,ς όπως βήματα, θερμίδες , χτύποι καρδιάς κτλ. 
 

Σημειώσεις. 
 
• Η συσκευή έχει βαθμό στεγανότητας IP67. Δεν ενδείκνυνται για χρήση στη θάλασσα. 
• Οι μετρήσεις του ύπνου ξεκινάνε από της 22.00 έως της 8.00. Εκτός αυτού του συγκεκριμένου 

χρονικού ορίου δεν γίνονται μετρήσεις ύπνου. Σε περίπτωση που έχετε άστατο ύπνο η συσκευή θα 
το εκλάβει ως αφύπνηση. 

• Για την σωστή προβολή θερμοκρασίας και καιρού, θα πρέπει να έχετε ενεργοποιημένο το GPS της 
συσκευής.  

• Η συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί για περιοδικό έλεγχο καρδιακού παλμού αλλά όχι πίεσης 
αίματος και ποσότητας οξυγόνου, για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας.   

• Για την σωστή μέτρηση καρδιακών παλμών, η συσκευή δεν θα πρέπει να εφαρμόζει σφιχτά στον 
καρπό σας .  

  



Οθόνη ρυθμίσεων εφαρμογής. 
 
Device: 
Δείτε αν είναι συνδεδεμένη η συσκευή σας ή συνδέστε /αποσυνδέστε την συσκευή. 
 
Application Push: 
Σε αυτό το μενού επιλέγετε για ποια προγράμματα θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις στο smartband σας. 
 
Call & SMS notification : 
Ενεργοποιήστε το για να βλέπετε ειδοποιήσεις κλήσεων  ή μηνυμάτων. 
 
Heart rate test: 
Ορίστε το χρονικό διάστημα και την περιοδικότητα των μετρήσεων καρδιάς.  
 
Take a photo: 
Ενεργοποιεί την κάμερα του κινητού για να κάνετε λήψη μέσω του Smartband 
 
Find device: 
Κατά την επιλογή του, το smartband ενεργοποιεί την οθόνη και την δόνηση, για εύκολη εύρεση.  
 



Οθόνη ρυθμίσεων  εφαρμογής. 
 
Sedentary & Drink water remind . 
Ορίστε τον χρόνο που θα σας ειδοποιεί για να σας υπενθυμίσει να κινηθείτε ή να πιείτε νερό. 
 
Alarm clock: 
Ορίστε ειδοποιήσεις. 
 
Raise Hand: 
Μενού για για την ενεργοποίηση της οθόνης του smartband με την κίνηση του χεριού.  
 
Do not disturb mode: 
Ορίστε την ώρα μη προβολής ειδοποιήσεων. 
 
Firmware upgrade: 
Έλεγχος για ενημερώσεις του smartband  και αρχικοποίηση του λογισμικού, εφόσον είναι διαθέσιμη. 
Προσοχή: σε αυτή την διαδικασία η συσκευή πρέπει να έχει αρκετή ενέργεια για την ολοκλήρωση της 
αναβάθμισης. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα στη λειτουργία της 
συσκευής. 
 
Unit settings: 
Δηλώστε την επιθυμητή μονάδα μετρήσεων. 



Σωστή χρήση 
 
• Για την αποδοτικότερη χρήση της  μπαταρίας συνιστάται να γίνεται πλήρης φόρτιση και 

αποφόρτιση της συσκευής. Αφαιρέστε τη συσκευή από το λουρί με προσοχή, για την αποφυγή 
καταστροφής του.  

• Πριν την φόρτιση βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει ίχνη υγρασίας. 
• Οι μετρήσεις της συσκευής δεν  αντικαθιστούν αυτές των ιατρικών μηχανημάτων.   
• Προσοχή για την αποφυγή κατάποσης εξαρτημάτων ή μερών της συσκευής από παιδιά. 


