
Кацане
Докоснете контактите на магнитния
кабел за зареждане на часовника.
Когато връзката е успешна, на
дисплея ще се появи икона за
зареждане.

Внимание:
1. Не зареждайте устройството на
мокро място.
2. Уверете се, че металните контакти на
корпуса на часовника и магнитния
кабел за зареждане не са замърсени.
3. Редовно почиствайте металните
контакти на гърба на часовника и
кабела за зареждане с чиста кърпа. За
да осигурите правилно зареждане,
уверете се, че кабелът за зареждане е в
пълен контакт с контактите на вашия
часовник.

4. От съображения за безопасност,
когато зареждате, използвайте USB
порта на компютъра или изберете
захранване с изходна мощност не по-
голяма от 5V 1A.

Прехвърляне на данни чрез
Bluetooth

Когато е свързан с мобилен телефон,
часовникът незабавно синхронизира
някои телефонни данни чрез Bluetooth,
включително времето, сигнали,
здравни данни и т.н. Когато връзката е
прекъсната, данните не се
синхронизират.

Предпазни мерки

5. Устройството използва вградена
презареждаема батерия и не трябва да
се разглобява отделно.
6. Избягвайте контакт с очите и кожата в
случай на спукване и изтичане на
батерията.

Важна информация
1. Защита:
- Почистете часовника с мека кърпа, за
да запазите часовника и каишката
чисти (използвайте чиста вода или
морска вода).
- уверете се, че лещата за пулс на
часовника е близо до кожата ви.
- Температурата на кожата на китката е
твърде ниска, защото времето
контролира сърдечната честота.

- моля, не носете часовника под душа.
- Не носете часовника в отопляем
басейн, сауна или друга среда с
висока температура и влажност.
- Часовниците не трябва да се носят,
докато се мият ръцете или лицето,
или когато се работи на места,
където се използват сапун или
почистващи препарати.
- След като се потопите в морето,
измийте солта и мръсотията от
часовника.

ГАРАНЦИЯ
Гаранционно обслужване:
1. При условията на нормална
употреба на продуктите, стига
продуктът да не показва механични
повреди и да не е причинен от
неправилна употреба, потребителите
могат да се възползват от безплатно
гаранционно обслужване за 24 месеца
от датата на закупуване.
2. Потребителите не могат да се
възползват от гаранцията, ако:
A. вредата е причинена от самия вас,
Б. гаранционният срок е изтекъл,
В. не са използвали продукта в
съответствие с инструкциите за
употреба и поддръжка,
D. продуктите се разглобяват,
ремонтират сами или се потапят във
вода.www.watchmark.com
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2. Бележки относно
водоустойчивостта (дори и да е
водоустойчив часовник):
трябва да обърнете внимание на
следните методи, тъй като те
влошават качеството на
хидроизолацията.

1. Резултатите от измерването на този
продукт са само за информационни
цели, а не за медицински цели.
2. Този продукт е водоустойчив
съгласно стандарта IP67 и не трябва да
се използва в контакт с вода.
3. Някои функции се различават в
зависимост от версията на софтуера.
4. Не плувайте, не се гмуркайте и не
използвайте устройството под вода.

Smartwatch
Wi12

Ръководство за
употреба

от 1 до 29 - спокойствие
От 30 до 59 години - нормално,
60-79 - средно,
от 80 до 99 - високо.

Пулс - часовникът има възможност
за непрекъснато наблюдение на
пулса в продължение на 24 часа,
като коригира стойността му спрямо
благосъстоянието на потребителя:

Настройки - яркост на часовника,
фиксирано време, настройки на
телефона, осветяване на часовника с
движение на китката, режим "не
безпокойте", звук и вибрация,
превключване на езика, телефонна
връзка, парола, информация за
часовника, рестартиране, фабрични
настройки, изключване.

Метаболизъм - часовникът има
функция за контрол на метаболизма,
която преобразува целия дневен обем
упражнения в метаболизъм.
Стойностите се показват на часовника
и в приложението. Той записва вашата
седмична скорост на метаболизма и
визуализира ефективността на вашите
упражнения.

Бутон

Тъч скрийн

Място на
товарене

Сензор

Отдолу: настройки

Надясно/
Наляво:
Изберете

начален екран

Отгоре: Съобщения

Описание на продукта
Комплектът съдържа:
- Wi12 часовник
- Магнитен кабел за зареждане
- Инструкции

Свързване на вашия
часовник

Сканирайте кода и изтеглете
безплатното приложение "Wearfit Pro".

1. Изтеглете приложението "WearFit PRO"
на мобилния си телефон и го
инсталирайте. Можете да го потърсите
директно в магазина за приложения
или да сканирате QR кода по-горе.
2. Свържете часовника:
- Сканирайте кода: След като включите
часовника и влезете в страницата с
циферблата, плъзнете нагоре, за да
влезете във функцията за настройки,
след което щракнете върху бутона за
бърз достъп „сканиране на връзка с
код“. QR кодът за връзка ще се покаже и
може да бъде сканиран директно на
устройството Wearfit Pro.

Гледайте инструкции за
интерфейс

3. Натиснете бутона за кратко, за да
влезете в менюто. След това щракнете
бързо два пъти, за да промените
външния вид на менюто. Има три вида
меню. Натиснете за кратко бутона, за да
се върнете към началната страница.
4. На страницата с менюто щракнете
върху която и да е икона на
приложение, за да влезете в
съответната функция, плъзнете
надясно, за да се върнете назад, 

Функции

Информация за активността ви през
деня, например брой стъпки, изгорени
калории, изминато разстояние.
По време на сън смарт часовникът
записва данни като:
продължителността и качеството на
съня, както и броя на събужданията
през нощта.

Пулс или пулс: това е броят на ударите
на сърцето ви за 1 минута. Изберете
иконата на сърцето в менюто и
изчакайте около 12 секунди.
Резултатът ще се покаже на екрана на
часовника. Приема се, че нормата е от
60 до 100 удара в минута.

Оксигенация на кръвта: стандартната
кръвна сатурация трябва да бъде
между 95% и 100%. За да измерите
оксигенацията на кръвта, изберете
елемента Оксигенация на кръвта "
(SpO2) в менюто на смарт часовника и
изчакайте няколко секунди.
Резултатът ще се покаже на екрана на
часовника.

Кръвно налягане: Приетият стандарт
за систолично кръвно налягане е 120
mm Hg, а за диастолично налягане е 80
mm Hg. Изберете иконата за кръвно
налягане и изчакайте няколко
секунди. Резултатът ще се покаже на
часовника.

Свързване и провеждане на
разговори чрез bluetooth: в
първоначалното състояние на
часовника bluetooth е изключен за
разговори, след което не можете да
използвате функциите за обработка
на разговори и музика.

Спортни режими на открито: бягане,
колоездене, плуване, лицеви опори,
туризъм и други спортове на открито.

Спорт на закрито: бягане на пътека,
колоездене, плуване в басейн, лицеви
опори, упражнения за корем и други
силови спортове.

1. За да изберете началния екран на
часовника, плъзнете надясно или
наляво върху сензорния екран.
2. Плъзнете наляво на страницата за
избор, за да отидете на интелигентни
компоненти. В системата има
предварително зададени 3 елемента.
Можете да добавите до 5 компонента,
като щракнете върху "" Добавяне на
компонент "отдясно. Натиснете
продължително компонент, за да
отидете на страницата" Изтриване на
компонент ".

Дихателната тренировка ви позволява
бързо да се отпуснете, да облекчите
стреса и бързо да освободите кислород
в тялото. Има три опции за честота:
бавна, нормална и плавна.

Музикален контрол - свържете
часовника си с приложението и
управлявайте музиката със смарт
часовника.

Продължително натискане:
включване / изключване
Кратко натискане влиза в
менюто и се връща
Докоснете двукратно, за да
промените външния вид на
менюто
Завъртете копчето, за да
превъртите страниците, да
изберете началния екран и т.н.

1.

2.

3.

4.

Бутон

Времето - Свържете часовника си с
приложението, за да синхронизирате
информация за времето.
Хронометър – Смарт часовниците имат
функция за хронометър.

Таймер - часовникът измерва времето
всяка секунда.

- Ръчно свързване.
- Свързване и осъществяване на връзки
чрез Bluetooth.
В първоначалното състояние на
часовника Bluetooth функцията за
разговори е изключена и не можете да
използвате функциите за управление
на разговори и музика. За да отворите
менюто за бърз достъп, превъртете
надолу на екрана на часовника и
маркирайте иконата на Bluetooth
слушалка с апостроф.
След като го включите, Bluetooth
връзката ще бъде открита в системата
на мобилния телефон (ако Bluetooth
връзката е включена). След като
свържете правилно, можете да
използвате функциите за
възпроизвеждане на музика и
обаждане.

 и натиснете страничния бутон, за да се
върнете към главната страница за
набиране.
5. Можете да превъртате през менюто,
като плъзнете пръста си по сензорния
екран или завъртите страничния бутон.


