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Dolů: Nastavení

Vpravo / Vlevo:
Výběr domovské

obrazovky

Nahoru: Oznámení

3.Pro vstup do menu krátce stiskněte
knoflík. Poté rychlým dvojitým kliknutím
na knoflík změníte vzhled nabídky.
Existují tři typy menu. Pro návrat na hlavní
stránku krátce stiskněte knoflík .

 

Dlouhé stisknutí: zapnutí / vypnutí
Krátkým stisknutím vstoupíte do
menu a vrátíte se zpět
Dvojitým stisknutím knoflíku
změníte vzhled menu
Otáčením knoflíku můžete
posouvat stránky, vybrat
domovskou obrazovku atd.
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Knoflík

Popis výrobku
Sada obsahuje:
- hodinky Wi12        - instrukce                 
- magnetický nabíjecí kabel

Připojte hodinky
Naskenujte kód a stáhněte si jej zdarma
aplikace "Wearfit Pro"

1. Stáhněte si aplikaci „WearFit PRO“ do
svého mobilního telefonu a nainstalujte ji.
Můžete jej přímo vyhledat v obchodě s
aplikacemi nebo naskenovat výše
uvedený QR kód.
2. Připojte hodinky:
- Naskenujte kód: Po zapnutí hodinek a
vstupu na stránku vytáčení, přejetím
prstem nahoru vstupte do funkce
nastavení, klikněte na tlačítko zkratky
„naskenovat spojení podle kódu“. Objeví
se QR kód připojení a můžete přímo
naskenovat připojení kódu na Wearfit
Pro.

Návod k rozhraní hodinek Funkce
Krevní tlak: Přijatá norma pro systolický
krevní tlak je 120 mm Hg a pro diastolický
krevní tlak je 80 mm Hg. Vyberte ikonu
krevního tlaku a počkejte několik sekund.
Výsledek se zobrazí na hodinkách.

Okysličení krve: Standardně se
předpokládá, že úroveň nasycení by měla
být mezi 95% a 100 %. Pro měření
okysličení krve v nabídce chytrých
hodinek vyberte okysličení krve "(SpO2) a
počkejte několik sekund. Výsledek se
zobrazí na obrazovce hodinek.

Režimy outdoorových sportů: běh, jízda
na kole, plavání, kliky, turistika, turistika a
další outdoorové sporty.

Halové sporty: běh na pásu, indoor
cycling, plavecký bazén, kliky, cvičení
břišních a další silové sporty.
Dechový trénink umožňuje rychlou
relaxaci, uvolnění stresu a rychlé uvolnění
kyslíku do těla. Existují tři možnosti
frekvence: pomalá, normální a plynulá.

1.Chcete-li vybrat domovskou obrazovku
hodinek, přejeďte prstem po dotykové
obrazovce doprava nebo doleva.
2.Přejetím doleva na stránce vytáčení
zadejte chytré komponenty. Systém
přednastaví 3 komponenty.

Stopky - smartwatch mají funkci stopek.

Časovač - hodinky měří čas každou
sekundu.

Metabolismus - Hodinky mají funkci
kontroly metabolismu, přeměňují celé
denní množství pohybu na metabolismus.
Hodnoty se zobrazují na hodinkách a v
aplikaci. Zaznamenává vaši týdenní
hodnotu metabolismu a vizualizuje
efektivitu vašeho cvičení.

- Manuální připojení: Po zapnutí funkce
Bluetooth na vašem mobilním telefonu
otevřete aplikaci a vyhledejte zařízení.
- Připojte se a volejte přes bluetooth.
V počátečním stavu hodinek je Bluetooth
pro hovory vypnutý, nelze pak využívat
funkce volání a ovládání hudby. Chcete-li
otevřít místní nabídku, přejděte na
obrazovce hodinek dolů a zvýrazněte
ikonu sluchátek s apostrofem bluetooth.
Po jeho zapnutí najdete připojení
bluetooth na systému mobilního telefonu
(když je jeho bluetooth zapnuté). Po
správném připojení můžete používat
funkce přehrávání hudby a volání.

4.Na stránce nabídky klikněte na ikonu
libovolné aplikace pro vstup do příslušné
funkce, přejetím doprava se vraťte a
stisknutím bočního tlačítka se vraťte na
hlavní stránku vytáčení.
5.Menu můžete posouvat prstem po
dotykové obrazovce nebo otáčením
bočního tlačítka.

Ovládání hudby – propojte hodinky s
aplikací, abyste mohli ovládat hudbu přes
smartwatch.

Počasí – propojte hodinky s aplikací,
abyste mohli synchronizovat počasí.

Připojte se a volejte přes bluetooth: v
počátečním stavu hodinek je bluetooth
pro hovory vypnuté, poté nelze používat
funkce ovládání hovorů a hudby.
Informace o aktivitě během dne, tedy
počet ušlých kroků, spálené kalorie, ušlá
vzdálenost.

Během spánku smartwatch
zaznamenávají údaje jako: délka a kvalita
spánku a také počet probuzení během
noci.

Tepová frekvence nebo puls: to je počet
úderů srdce za 1 minutu. Vyberte ikonu
srdce z nabídky a počkejte asi tucet
sekund. Výsledek se zobrazí na
obrazovce hodinek. Přijatou normou je
limit 60 až 100 tepů za minutu.

od 1 do 29 - uvolněné
od 30 do 59 - normální,
od 60 do 79 - střední,
od 80 do 99 - vysoká.

Puls - hodinky mají schopnost neustále
sledovat puls, po dobu 24 hodin,
přizpůsobují hodnotu pohodě:

Nastavení - jas hodinek, pevný čas,
nastavení telefonu, rozjasnění hodinek
pohybem zápěstí, režim nerušit, zvuk a
vibrace, přepínání jazyka, připojení
telefonu, heslo, info o hodinkách,
restart, tovární nastavení, vypnutí.

Nabíjení

Dotkněte se kontaktů magnetického
nabíjecího kabelu hodinek.
Po úspěšném připojení se na displeji
zobrazí ikona nabíjení.

Pozor:
1. Nenabíjejte na vlhkém místě.
2. Ujistěte se, že kovové kontakty na
pouzdru hodinek a magnetický nabíjecí
kabel nejsou znečištěné.
3. Kovové kontakty na zadní straně
hodinek a nabíjecí kabel pravidelně
čistěte čistým hadříkem. Ujistěte se, že
nabíjecí kabel je v úplném kontaktu s
kontakty na hodinkách, aby bylo
zajištěno správné nabíjení.

4. Z bezpečnostních důvodů byste měli
používat USB port vašeho počítače
nebo zvolit napájecí zdroj s výstupním
výkonem nepřesahujícím 5V 1A při
nabíjení.

Bluetooth přenos dat
Po připojení k mobilnímu telefonu
hodinky přes Bluetooth okamžitě
synchronizují některá data telefonu,
včetně počasí, upozornění, zdravotních
údajů atd. Po odpojení se data
nesynchronizují.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

5. Zařízení používá vestavěnou baterii a
je zakázáno jej sami rozebírat.
6. V případě prasknutí a vytečení baterie
se vyhněte kontaktu s očima a
pokožkou.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
1.Ochrana:
- čistěte hodinky měkkým hadříkem, aby
hodinky a řemínek zůstaly čisté (použijte
čistou vodu nebo mořskou vodu)
- ujistěte se, že čočka pro měření srdeční
frekvence na hodinkách je blízko vaší
pokožky
- teplota kůže na zápěstí je příliš nízká kvůli
počasí, které bude ovládat tep.

- prosím, nenoste hodinky ve sprchovém
koutě.
- prosím nenoste hodinky ve vyhřívaném
bazénu, sauně nebo jiném prostředí s
vysokou teplotou / vlhkostí.
- hodinky by se neměly nosit při mytí
rukou nebo obličeje nebo při práci, kde
používáme mýdlo nebo saponát.
- po ponoření do moře nezapomeňte z
hodinek umýt veškerou sůl nebo
nečistoty.

ZÁRUKA

Záruční servis:
1. Při běžném používání produktů,
pokud produkt nevykazuje mechanické
poškození a nebyl způsoben
nesprávným používáním, mohou
spotřebitelé po dobu 24 měsíců od data
nákupu využít bezplatného záručního
servisu.
2. Spotřebitelé nemohou využít záruky,
pokud:
A. škodu způsobili sami,
B. vypršela záruční doba,
C. nepoužili výrobek v souladu s
návodem k použití a údržbě,
D. výrobky byly rozebrány, opraveny
svépomocí nebo ponořeny do vody.
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2.Poznámky k voděodolnosti (i když se
jedná o vodotěsné hodinky):
věnujte pozornost následujícím metodám,
protože zhoršují hydroizolaci.

1. Výsledky měření tohoto produktu
slouží pouze k informačním účelům,
nikoli k lékařským účelům.
2. Tento produkt je vodotěsný podle
IP67 a nelze jej používat v kontaktu s
vodou.
3. Některé funkce se liší v odpovídající
verzi softwaru.
4. Neplavte, nepotápějte se ani
neobsluhujte zařízení pod vodou.

Smartwatch
Wi12

Návod k použití


