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Top: Anunțuri

Termékleírás
A készlet tartalmazza:
- Wi12 óra
- mágneses töltőkábel
- utasítások

Csatlakoztassa az óráját
Szkennelje be a kódot, és töltse le az
ingyenes Wearfit Pro alkalmazást.

1. Töltse le a "WearFit PRO" alkalmazást a
mobiltelefonjára, és telepítse. Közvetlenül
az alkalmazásboltban kereshet rá, vagy
beolvashatja a fenti QR-kódot.
2. Csatlakoztassa az óráját:
- A kód beolvasása: az óra bekapcsolása és
a tárcsázó oldalra való belépés után húzza
felfelé a gombot a beállítási funkcióhoz,
majd kattintson a "kapcsolat beolvasása
kóddal" gyorsgombra. Megjelenik egy
csatlakozási QR-kód, és közvetlenül
beolvashatja a csatlakozási kódot a Wearfit
Pro készülékén.
- Kézi csatlakozás.
- Csatlakozás és hívások kezdeményezése
Bluetooth-on keresztül.

Watch interfész utasítások

3.Kattintson a "Komponens hozzáadása"
gombra a jobb oldalon a komponensek
hozzáadásához, legfeljebb 5
komponenssel. Nyomja meg hosszan a
gombot egy komponensre, hogy a
"Komponens eltávolítása" oldalra lépjen.

Funkciók

Információk a napközbeni aktivitásról, pl.
megtett lépések száma, elégetett kalória,
megtett távolság.

Alvás közben az okosóra rögzíti az alábbi
adatokat: az alvás időtartama és minősége,
valamint az éjszakai felébredések száma.
Szívfrekvencia vagy pulzus: ez a
szívverések száma 1 percenként. Válassza
ki a szív ikont a menüben, és várjon
körülbelül egy tucat másodpercet. Az
eredmény megjelenik az óra kijelzőjén. Az
elfogadott norma a 60-100 ütés/perc
határérték.

A vér oxigénellátottsága: a standard
gyakorlat szerint a szaturációs szint 95% és
100% között van. A vér oxigénszintjének
méréséhez válassza a Vér oxigénszintje "
(SpO2)" menüpontot az okosóra
menüjéből, és várjon néhány
másodpercet. Az eredmény megjelenik az
óra képernyőjén.

Vérnyomás: A szisztolés vérnyomás
elfogadott normája 120 Hgmm, a
diasztolés vérnyomásé pedig 80 Hgmm.
Válassza ki a vérnyomás ikonját, és várjon
néhány másodpercet. Az eredmény
megjelenik az órán.

Csatlakozás és hívások kezdeményezése
bluetooth-on keresztül: az óra kezdeti
állapotában a bluetooth le van tiltva a
hívásokhoz, ekkor nem tudja használni a
hívás- és zenei vezérlő funkciókat.

Kültéri sportmódok: futás, kerékpározás,
úszás, fekvőtámasz, túrázás és egyéb
szabadtéri sportok.

Beltéri sportok: futópadon futás,
szobakerékpározás, medence,
fekvőtámasz, hasizomgyakorlatok és
egyéb erősítő sportok.

1.Az óra kezdőképernyőjének
kiválasztásához húzza az érintőképernyőt
jobbra vagy balra.
2.A tárcsázó lapon balra húzva lépjen be
az intelligens komponensekbe. A
rendszer 3 komponenst állít elő.

A légzésgyakorlás lehetővé teszi a gyors
ellazulást, a stresszoldást és az oxigén
gyors felszabadulását a szervezetben.
Három frekvenciaváltozat áll rendelkezésre:
lassú, normál és egyenletes.

Zene vezérlés - csatlakoztassa óráját egy
alkalmazáshoz, hogy az okosóráján
keresztül vezérelhesse zenéjét.

Hosszan nyomva: be/ki
Rövid megnyomás a menübe való
belépéshez és visszatéréshez
Nyomja meg kétszer a gombot a
menü elrendezésének
megváltoztatásához
Forgassa az oldalak lapozásához, a
főképernyő kiválasztásához stb.
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Gomb

Időjárás - csatlakoztassa óráját az
alkalmazáshoz az időjárás
szinkronizálásához.

Stopperóra - az okosórák stopperóra
funkcióval rendelkeznek.

Stopperóra - az óra másodpercenként méri
az időt.

Anyagcsere - Az óra rendelkezik
anyagcsere-szabályozó funkcióval, amely
a teljes napi edzésmennyiséget
anyagcserévé alakítja át. Az értékek
megjelennek az órán és az alkalmazásban.
Rögzíti a heti anyagcsereértéket, és
megjeleníti a testmozgás hatékonyságát.

Az óra kezdeti állapotában a Bluetooth le
van tiltva a hívásokhoz, ekkor nem
használhatja a hívás- és zenei vezérlő
funkciókat. A helyi menü megnyitásához
görgessen lefelé az óra képernyőjén, és
jelölje ki a Bluetooth-fejhallgató ikont.
Ha bekapcsolta, a bluetooth-kapcsolatot a
mobiltelefon rendszerén találja (ha a
bluetooth be van kapcsolva). A megfelelő
csatlakoztatás után használhatja a
zenelejátszás és a hívás funkciókat.

4.Nyomja meg röviden a gombot a
menübe való belépéshez. Ezután egy
gyors dupla kattintás a gombra
megváltoztatja a menü elrendezését.
Háromféle menü létezik. A főoldalra való
visszatéréshez nyomja meg röviden a
gombot.
5. A menüoldalon kattintson bármelyik
alkalmazás ikonjára a megfelelő funkció
eléréséhez, a visszatéréshez húzza jobbra,
és az oldalsó gomb megnyomásával
térjen vissza a fő hívásoldalra.
6. A menüben az érintőképernyőn az
ujjával történő áthúzással vagy az oldalsó
gomb elforgatásával görgethet.

Figyelmeztetés:
1. Ne töltse nedves helyre.
2. Győződjön meg róla, hogy az óra
tokján lévő fémérintkezők és a mágneses
töltőkábel nem piszkosak.
3. Rendszeresen tisztítsa meg az óra
hátlapján lévő fémérintkezőket és a
töltőkábelt tiszta ruhával. A helyes töltés
érdekében győződjön meg arról, hogy a
töltőkábel teljes mértékben érintkezik az
óra érintkezőivel.

4. Biztonsági okokból a töltéshez a
számítógép USB-portját kell használnia,
vagy olyan tápegységet kell választania,
amelynek kimeneti teljesítménye nem
haladja meg az 5V 1A-t.

Bluetooth adatátvitel
Mobiltelefonhoz csatlakoztatva az óra
azonnal szinkronizál néhány adatot a
telefonról Bluetooth-on keresztül, beleértve
az időjárást, riasztásokat, egészségügyi
adatokat stb. Ha nincs csatlakoztatva, az
adatok nem szinkronizálódnak.

Intézkedések

5. A készülék beépített akkumulátort
használ, és tilos szétszerelni.
6. Kerülje a szemmel és a bőrrel való
érintkezést az akkumulátor
megrepedése és szivárgása esetén.

FONTOS INFORMÁCIÓK
1.Védelem:
- Tisztítsa meg az órát puha ruhával, hogy
az óra és a szíj tiszta maradjon (tiszta vizet
vagy tengervizet használjon).
- győződjön meg róla, hogy az óra
pulzusmérő lencséje közel van a bőrhöz.
- a csuklóján a bőr hőmérséklete az
időjárás miatt túl alacsony, ami
szabályozza a pulzusszámát.

- kérjük, ne viselje az óráját a zuhany
alatt.
- Kérjük, ne viselje az órát fűtött
uszodában, szaunában vagy más
magas hőmérsékletű/páratartalmú
környezetben.
- Az órákat nem szabad viselni kéz- vagy
arcmosáskor, illetve olyan helyeken,
ahol szappant vagy mosószert
használnak.

GARANCIA
Garanciaszerviz:
1. A termékek normál használata esetén,
amennyiben a termék nem mutat
mechanikai sérülést, és nem a nem
rendeltetésszerű használat okozta, a
fogyasztók a vásárlástól számított 24
hónapig ingyenes garanciális
szervizszolgáltatásban részesülhetnek.
2. Consumatorii nu pot beneficia de
garanție în cazul în care:
A. maguk okozták a kárt,
B. a jótállási időszak lejárt,
C. nem a használati és karbantartási
utasításoknak megfelelően használták a
terméket,
D. a terméket szétszerelték, saját maguk
javították vagy vízbe merítették.
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Wrocław
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2.Megjegyzések a vízállóságról (még
akkor is, ha ez egy vízálló óra):
figyeljen a következő módszerekre,
mivel ezek károsítják a vízszigetelést.

1. A termék mérési eredményei kizárólag
tájékoztató jellegűek, nem orvosi célokra
szolgálnak.
2. Ez a termék IP67 vízálló, és nem
használható vízzel érintkezve.
3. Egyes funkciók eltérnek a megfelelő
szoftververzióban.
4. Ne ússzon, ne merüljön, és ne használja
a készüléket víz alatt.

Smartwatch
Wi12

Használati utasítás

80-99 - magas.

Pulzus - az óra képes 24 órán
keresztül folyamatosan figyelni a
pulzusát, az értéket az Ön
közérzetéhez igazítva:
1-től 29-ig - nyugodt
30 és 59 között - normális,
60 és 79 között - átlagosan,

Beállítások - óra fényerő, rögzített idő,
telefonbeállítások, óra fényerő a
csukló mozgása szerint, ne zavarjon
mód, hang és rezgés, nyelvváltás,
telefonkapcsolat, jelszó, óra info,
újraindítás, gyári beállítások,
kikapcsolás.

Betöltés
Érintse meg az óra mágneses
töltőkábelének érintkezőit.
A sikeres csatlakoztatás után a kijelzőn
megjelenik a töltés ikonja.

- a tengerbe merülés után feltétlenül
mossa le az órát a sótól vagy a
szennyeződésektől.


