
Nupp

Puuteekraan

Laadimiskoht

Andur

Alumine: seaded

Paremale/Vasakule:
valige avakuva

Üles: Teated

Tootekirjeldus
Komplekt sisaldab:
- Wi12 käekell
- Magnetiline laadimiskaabel
- Juhised

Kella ühendamine
Skannige kood ja laadige alla tasuta
rakendus "Wearfit Pro".

1. Laadige oma mobiiltelefoni alla rakendus
"WearFit PRO" ja installige see. Saate seda
otsida otse rakenduste poest või skannida
ülaltoodud QR-koodi.
2. Ühendage kell:
- Skannige kood: pärast kella sisselülitamist
ja kella esikülje lehele sisenemist pühkige
seadete funktsiooni sisenemiseks üles,
seejärel klõpsake otseteel nuppu "Skanni
ühendus koodiga". Ühenduse QR-kood
kuvatakse ja seda saab skannida otse
Wearfit Pro seadmes.
- Käsitsi ühendamine.
- Ühendamine ja ühenduste loomine
Bluetoothi   kaudu.

Vaata liidese juhiseid

3. Menüüsse sisenemiseks vajutage lühidalt
nuppu. Seejärel topeltklõpsake kiiresti
menüü välimuse muutmiseks. Menüüd on
kolme tüüpi. Avalehele naasmiseks
vajutage korraks nuppu.
4. Klõpsake menüülehel mis tahes
rakenduse ikoonil, et siseneda vastavasse
funktsiooni, libistage tagasi liikumiseks
paremale ja vajutage põhivalimislehele
naasmiseks külgnuppu.

5. Saate menüüs kerida, libistades sõrme
puuteekraanil või pöörates külgnuppu.

Funktsioonid

Teave teie päevase tegevuse kohta, nt
sammude arv, põletatud kalorid, läbitud
vahemaa.

Une ajal salvestab nutikell selliseid
andmeid nagu: une pikkus ja kvaliteet,
samuti öiste ärkamiste arv.

Südame löögisagedus või pulss: see on
teie südamelöökide arv 1 minuti jooksul.
Valige menüüst südameikoon ja oodake
umbes 12 sekundit. Tulemus kuvatakse
kella ekraanil. Eeldatakse, et norm on 60
kuni 100 lööki minutis.

Vere hapnikuga varustamine: standardne
vere küllastus peaks olema vahemikus
95% kuni 100%. Vere hapnikusisalduse
mõõtmiseks valige nutikella menüüst
üksus Vere hapnikuga varustamine "
(SpO2) ja oodake mõni sekund. Tulemus
kuvatakse kella ekraanil.

Vererõhk: Süstoolse vererõhu
aktsepteeritud standard on 120 mm Hg ja
diastoolne 80 mm Hg. Valige vererõhu
ikoon ja oodake mõni sekund. Tulemus
kuvatakse kellal.

Ühendamine ja helistamine Bluetoothi   
kaudu: kella algolekus on bluetooth
helistamiseks välja lülitatud, siis ei saa
kõnehaldusfunktsioone ja muusikat
kasutada. Välispordirežiimid: jooksmine, rattasõit,

ujumine, kätekõverdused, matkamine ja
muud välispordialad.

Sisesport: jooksulindil jooksmine, rattasõit,
basseinis ujumine, kätekõverdused,
kõhulihaste harjutused ja muud
jõuspordialad.

1. Kella avakuva valimiseks nipsake
puuteekraanil paremale või vasakule.
2. Nutikate komponentide juurde
liikumiseks pühkige valikulehel vasakule.
Süsteemis on eelseadistatud 3 üksust.
Saate lisada kuni 5 komponenti, klõpsates
paremal nupul "" Lisa komponent ".
Vajutage komponenti pikalt, et minna
lehele" Kustuta komponent ".

Hingamistreening võimaldab kiiresti
lõõgastuda, leevendada stressi ja
vabastada kiiresti hapnikku kehasse.
Sagedusvalikuid on kolm: aeglane,
normaalne ja sujuv.
Muusika juhtimine – ühenda oma kell
rakendusega ja juhi muusikat nutikellaga.

Pikk vajutus: lülitage sisse / välja
Lühike vajutus siseneb menüüsse ja
naaseb
Topeltpuudutage menüü välimuse
muutmiseks

1.
2.

3.

4.Keerake nuppu lehtede kerimiseks,
avakuva valimiseks jne.

Nupp

Ilm – ilmateabe sünkroonimiseks
ühendage oma kell rakendusega.
Stopper – nutikelladel on stopperi
funktsioon.
Taimer – kell mõõdab aega iga sekundi
järel.

Ainevahetus – kellal on ainevahetuse
kontrolli funktsioon, mis muudab kogu
päevase treeningmahu ainevahetuseks.
Väärtused kuvatakse kellal ja rakenduses.
See salvestab teie iganädalase
ainevahetuse kiiruse ja visualiseerib teie
treeningu tõhusust.

Kella algolekus on Bluetoothi   funktsioon
kõnede jaoks välja lülitatud ning te ei saa
kasutada kõne juhtimise ja muusika
funktsioone. Otseteemenüü avamiseks
kerige kella ekraanil alla ja tõstke Bluetooth-
peakomplekti ikoon apostroofiga esile.
Pärast selle sisselülitamist tuvastatakse
Bluetooth-ühendus mobiiltelefonisüsteemis
(kui Bluetooth-ühendus on sisse lülitatud).
Kui olete korralikult ühendatud, saate
kasutada muusika taasesituse ja helistamise
funktsioone.

1 kuni 29 - rahulik
30 kuni 59 aastat vana - tavaliselt
60-79 - keskmine,
80 kuni 99 - kõrge.

Pulss – kellal on võimalus pulssi
pidevalt jälgida 24 tundi, kohandades
selle väärtust vastavalt kasutaja
heaolule:

Seadistused - kella heledus, fikseeritud
aeg, telefoni seaded, kella heledamaks
muutmine randmeliigutusega, "ei sega"
režiim, heli ja vibratsioon, keelevahetus,
telefoniühendus, parool, kella info,
taaskäivitamine, tehaseseaded,
väljalülitamine.

Maandumine
Puudutage kella magnetilise
laadimiskaabli kontakte.
Kui ühendus õnnestub, ilmub ekraanile
laadimise ikoon.

Tähelepanu:
1. Ärge laadige seadet märjas kohas.
2. Veenduge, et kella korpuse
metallkontaktid ja magnetiline
laadimiskaabel poleks määrdunud.
3. Puhastage kella tagaküljel olevaid
metallkontakte ja laadimiskaablit
regulaarselt puhta lapiga. Õige laadimise
tagamiseks veenduge, et laadimiskaabel
oleks täielikult kontaktis kella kontaktidega.
4. Ohutuse tagamiseks kasutage
laadimisel arvuti USB-porti või valige
toiteallikas, mille väljundvõimsus ei ületa
5V 1A.

Andmeedastus Bluetoothi   kaudu

Kui kell on ühendatud mobiiltelefoniga,
sünkroonib kell Bluetoothi   kaudu koheselt
osa telefoniandmeid, sealhulgas
ilmateateid, hoiatusi, terviseandmeid jne.
Ühenduse katkestamisel andmeid ei
sünkroonita.

Ettevaatusabinõud

5. Seade kasutab sisemist akut ja seda ei
tohi eraldi lahti võtta.
6. Vältige aku purunemise ja lekkimise
korral sattumist silma ja nahale.

Oluline teave
1.Kaitse:
- Puhastage kella pehme lapiga, et kell ja
rihm oleksid puhtad (kasutage puhast vett
või merevett).
- veenduge, et kella pulsisageduse lääts
oleks teie naha lähedal.
- Randme nahatemperatuur on liiga madal,
sest ilm kontrollib pulssi.

- palun ärge kandke kella duši all.
- Ärge kandke kella soojendusega
basseinis, saunas või muus kõrge
temperatuuri ja niiskusega keskkonnas.
- Kellasid ei tohi kanda käte või näo
pesemise ajal või töötamisel
piirkondades, kus kasutatakse seepi või
pesuvahendeid.
- Pärast merre sukeldumist peske kellalt
maha sool ja mustus.

GWARANCJA
Garantiiteenus:
1. Toodete tavakasutuse tingimustes,
kuni tootel ei ole mehaanilisi vigastusi ja
see ei ole põhjustatud ebaõigest
kasutamisest, on tarbijatel võimalik saada
tasuta garantiiteenust 24 kuu jooksul
alates ostukuupäevast.
2. Tarbijad ei saa garantiid kasutada, kui:
A. kahju on põhjustatud iseendast,
B. garantiiaeg on lõppenud,
C. nad ei ole kasutanud toodet vastavalt
kasutus- ja hooldusjuhendile,
D. tooted võetakse lahti, parandatakse
iseseisvalt või kastetakse vette.
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2. Märkused veekindluse kohta (isegi kui
tegemist on veekindla kellaga):
peaksite pöörama tähelepanu
järgmistele meetoditele, kuna need
halvendavad veekindluse kvaliteeti.

1.Selle toote mõõtmistulemused on ainult
informatiivsel eesmärgil, mitte
meditsiinilistel eesmärkidel.
2. See toode on veekindel vastavalt IP67
standardile ja seda ei tohi kasutada
kokkupuutel veega.
3. Mõned funktsioonid erinevad olenevalt
tarkvara versioonist.
4. Ärge ujuge, sukelduge ega kasutage
seadet vee all.

Smartwatch
Wi12

Kasutusjuhend


