
Μεγάλη διάρκεια ζωής µπαταρίας. Έως και 5 ηµέρες χρήσης. Ειδοποίηση 
χαµηλής µπαταρίας.

Αδιάβροχο για κολύµβηση, IP-67. Απολαύστε την ελευθερία να το φοράτε 
24/7, να κολυµπάτε, να κάνετε ντους και να συνεχίζετε να κάνετε ο,τι αγαπάτε.

4G & WI-Fi. Η παραµονή σε σύνδεση 24/7 δεν ήταν ποτέ πιο άνετη εάν 
βρίσκεστε στο σπίτι µέσω Wi-Fi, ενώ απολαµβάνετε επίσης την ελευθερία µε 
σύνδεση 4G εκτός σπιτιού.

Κόκκινο κουµπί SOS. Με ένα άγγιγµα του κόκκινου κουµπιού ειδοποιείτε τα 
αγαπηµένα σας πρόσωπα ή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Φωνητική κλήση και κλήσεις ήχου για υπενθύµιση .

Ελαφρύ βραχιόλι από µαλακό καουτσούκ.

Πιστοποιητικό 3C µε στόχο την προστασία σας. Με την υψηλότερη ποιότητα 
ασφάλειας µέσω της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας, του περιβάλλοντος και 
της καταπολέµησης της απάτης.

Παρακολούθηση καρδιακού ρυθµού ανά πάσα στιγµή.

Παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης.

Βηµατόµετρο. ∆ιατηρήθειτε σε φόρµα και καταγράψτε τα καθηµερινά σας βήµατα, 
την απόσταση και τις θερµίδες που καίγετε.

Έξυπνο, εύχρηστο ξυπνητήρι.

Βρείτε το βραχιόλι σας µε µια κλήση και χωρίς άγχος.

Geo-Fence. Ρυθµίστε ένα φράχτη στο χάρτη και όταν το ρολόι ξεπεράσει το όριο, 
ενεργοποιείται ειδοποίηση.

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 24/7 (ΕΠΙΛΟΓΗ)
Μείνετε συνδεδεµένοι σε έναν σταθµό υποστήριξης 24 ωρών / 7 ηµερών.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε γρήγορα µε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 
πατώντας το κουµπί SOS.
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Long last battery Life. Up to 5 days standby. Receive a low battery alert. 

Waterproof swimming & Showerproof IP-67. Enjoy the freedom of wearing 
handybracelet 24/7, swimming, taking a shower and carry on doing what you love 
daily.

4G & WI-Fi. Staying connected 24/7 has never been more comfortable if you're at 
home connect by Wi-Fi while also enjoying the freedom by 4G connection away 
from home.

Red SOS Button. A touch of a red button makes a brighter day to alert your loved 
ones or emergency services.

Voice Call & Alarm Reminder. Ring tone calls for Reminder.

Friendly Environmental Strap. Lightweight Soft rubber bracelet.

3C certificate Approved. Aiming to protect you with the highest quality of securi-
ty through health, hygiene, security, environment and anti-fraud.

Heart Rate Monitoring at all times.

Blood Pressure Monitoring.

Pedometer. Keep in shape & Record your daily steps, distance & calories burned.

Smart, handy Alarm Clock.

Find your handybracelet with just a stress-Free Call.

Geo-Fence. Set a fence on the map, and when the handybracelet crosses the 
boundary, an alert is activated.

24/7 EMERGENCY SERVICE CONNECTION (OPTION) 
Stay connected on a 24 hour / 7-day support station; you can quickly contact 
the emergency services by pressing the SOS button.
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