
Mygtukas

Jutiklinis ekranas

Įkrovimo taškas

Jutiklis

Apačioje: nustatymai

Dešinė / kairė:
pasirinkti

pagrindinį ekraną

Viršuje: Pranešimai

Produkto aprašymas
Rinkinį sudaro:
- Laikrodis Wi12
- Magnetinis įkrovimo laidas
- Instrukcijos

Laikrodžio prijungimas
Nuskaitykite kodą ir atsisiųskite nemokamą
programėlę "Wearfit Pro".

1.Atsisiųskite programėlę "WearFit PRO" į
mobilųjį telefoną ir ją įdiekite. Jo galite
ieškoti tiesiai programėlių parduotuvėje
arba nuskaityti aukščiau esantį QR kodą.
2. Prijunkite laikrodį:
- Nuskaitykite kodą: Įjungę laikrodį ir įėję į
laikrodžio ciferblato puslapį, braukite
aukštyn, kad pereitumėte į nustatymų
funkciją, tada spustelėkite spartųjį mygtuką
"nuskaityti ryšį pagal kodą". Bus rodomas
skambučio QR kodas, kurį galima nuskaityti
tiesiai ant "Wearfit Pro".
- Rankinis prijungimas.
- Prisijungimas ir skambinimas per
"Bluetooth".

Laikrodžio sąsajos vadovas

3. Trumpai paspauskite mygtuką , kad
įeitumėte į meniu. Tada greitai dukart
spustelėkite, kad pakeistumėte meniu
išvaizdą. Yra trijų tipų meniu. Trumpai
paspauskite mygtuką, kad grįžtumėte į
pagrindinį puslapį.
4. Meniu puslapyje spustelėkite bet kurios
programos piktogramą, kad pereitumėte
prie atitinkamos funkcijos, braukite į dešinę,
kad grįžtumėte, ir paspauskite šoninį
mygtuką, kad grįžtumėte į pagrindinį
pasirinkimo puslapį.
5. Meniu galite slinkti slinkdami pirštu per
jutiklinį ekraną arba sukdami šoninį
mygtuką.

 

Funkcijos

Informacija apie dienos aktyvumą, pvz.,
žingsnių skaičių, sudegintas kalorijas,
nueitą atstumą.

Miego metu išmanusis laikrodis fiksuoja
tokius duomenis kaip miego trukmė ir
kokybė, taip pat prabudimų per naktį
skaičius.

Širdies susitraukimų dažnis arba pulsas:
tai širdies dūžių skaičius per 1 minutę.
Meniu pasirinkite širdies piktogramą ir
palaukite apie 12 sekundžių. Rezultatas
bus rodomas laikrodžio ekrane. Manoma,
kad norma yra nuo 60 iki 100 dūžių per
minutę.

Kraujo įsotinimas: standartinis kraujo
įsotinimas turi būti 95-100 %. Norėdami
išmatuoti kraujo deguonies kiekį kraujyje,
išmaniojo laikrodžio meniu pasirinkite
Blood Oxygenation "(SpO2) ir palaukite
kelias sekundes. Rezultatas bus rodomas
laikrodžio ekrane.

Kraujospūdis: Priimta sistolinio
kraujospūdžio norma yra 120 mm Hg, o
diastolinio kraujospūdžio - 80 mm Hg.
Pasirinkite kraujospūdžio piktogramą ir
palaukite kelias sekundes. Rezultatas bus
rodomas laikrodyje.

Prisijungimas ir skambinimas per
"Bluetooth": pradinėje laikrodžio būsenoje
"Bluetooth" funkcija yra išjungta
skambučiams, tada negalite naudotis
skambučių tvarkymo ir muzikos
funkcijomis.

Lauko sporto režimai: bėgimas,
važiavimas dviračiu, plaukimas,
atsispaudimai, žygiai ir kitos lauko sporto
šakos.

Sportas uždarose patalpose: bėgimas ant
bėgimo takelio, važiavimas dviračiu,
plaukimas baseine, atsispaudimai, pilvo
pratimai ir kitos jėgos sporto šakos.

1. Norėdami pasirinkti laikrodžio pagrindinį
ekraną, jutikliniame ekrane braukite į
dešinę arba į kairę.
2. Norėdami pereiti prie išmaniųjų
komponentų, rinkimo puslapyje braukite į
kairę. Sistemoje iš anksto nustatyti 3
komponentai. Galite pridėti iki 5
komponentų, dešinėje pusėje spustelėję "
"Add Component" (Pridėti komponentą).
Ilgai paspauskite komponentą, kad
pereitumėte į puslapį "Pašalinti
komponentą".

Kvėpavimo treniruotės leidžia greitai
atsipalaiduoti, sumažinti stresą ir greitai
išleisti deguonį į organizmą. Galimos trys
dažnio parinktys: lėtas, normalus ir tolygus.
Muzikos valdymas - prijunkite laikrodį prie
programėlės ir valdykite muziką
išmaniuoju laikrodžiu.

Ilgas paspaudimas: įjungti / išjungti
Trumpas paspaudimas, kad įeitumėte ir
grįžtumėte į meniu
Paspauskite du kartus, kad
pakeistumėte meniu išvaizdą
Pasukite sukamąjį valdiklį, norėdami
slinkti puslapiais, pasirinkti pagrindinį
ekraną ir pan.
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Mygtukas

Orai - prijunkite laikrodį prie programėlės ir
sinchronizuokite orų informaciją.
Chronometras - išmanieji laikrodžiai turi
chronometro funkciją.

Laikmatis - laikrodis matuoja laiką kas
sekundę.

Metabolizmas - laikrodyje yra metabolizmo
tikrinimo funkcija, kuri visą dienos
treniruočių kiekį paverčia metabolizmu.
Vertės rodomos laikrodyje ir programėlėje.
Ji fiksuoja savaitinę medžiagų apykaitos
vertę ir vizualizuoja pratimų veiksmingumą.

Pradinėje laikrodžio būsenoje "Bluetooth"
skambučiams yra išjungta, tada negalite
naudotis skambučių ir muzikos valdikliais.
Norėdami atidaryti sparčiųjų klavišų meniu,
laikrodžio ekrane slinkite žemyn ir
paryškinkite "Bluetooth" ausinių piktogramą
su apostrofu.
Įjungus šią funkciją, "Bluetooth" ryšys bus
aptiktas jūsų mobiliojo telefono sistemoje
(jei "Bluetooth" įjungta). Tinkamai prijungę
galite naudotis muzikos atkūrimo ir
skambučių funkcijomis. nuo 1 iki 29 - ramus

nuo 30 iki 59 metų - normalus
60-79 - vidutinis,
nuo 80 iki 99 - didelis.

Pulsas - laikrodis gali 24 valandas
nuolat stebėti pulsą ir koreguoti jo vertę
pagal tai, kaip jaučiatės:

Nustatymai - laikrodžio ryškumas,
fiksuotas laikas, telefono nustatymai,
laikrodžio ryškinimas pagal riešo
judesius, režimas "netrukdyti", garsas ir
vibracija, kalbos perjungimas, telefono
ryšys, slaptažodis, laikrodžio informacija,
paleidimas iš naujo, gamykliniai
nustatymai, išjungimas.

Įkrovimas
Palieskite magnetinio laikrodžio įkrovimo
laido kontaktus.
Sėkmingai užmezgus ryšį, ekrane
pasirodys įkrovimo piktograma.

Atsargiai:
1. neįkraukite prietaiso drėgnoje vietoje.
2) Įsitikinkite, kad laikrodžio korpuso ir
magnetinio įkrovimo laido metaliniai
kontaktai nėra nešvarūs.
3) Švaria šluoste reguliariai valykite
laikrodžio nugarėlėje esančius metalinius
kontaktus ir įkrovimo laidą. Norėdami
užtikrinti tinkamą įkrovimą, įsitikinkite, kad
įkrovimo laidas visiškai liečiasi su laikrodžio
kontaktais.
Saugumo sumetimais įkrovimui
naudokite kompiuterio USB jungtį arba
pasirinkite maitinimo šaltinį, kurio išėjimo
įtampa yra ne didesnė kaip 5 V 1 A.

"Bluetooth" duomenų 
perdavimas

Prijungtas prie mobiliojo telefono, laikrodis
"Bluetooth" ryšiu iš karto sinchronizuoja
tam tikrus duomenis iš telefono, įskaitant
orus, įspėjimus, sveikatos duomenis ir kt.
Atjungus, duomenys nesinchronizuojami.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

5. Prietaise naudojamas įmontuotas
įkraunamas akumuliatorius, kurio negalima
atskirai išimti.
6. Venkite sąlyčio su akimis ir oda, jei
akumuliatorius trūksta ir išteka.

Svarbi informacija
1.Apsauga:
- Valykite laikrodį minkšta šluoste, kad
laikrodis ir dirželis būtų švarūs (naudokite
švarų vandenį arba jūros vandenį).
- Įsitikinkite, kad laikrodžio širdies ritmo
matavimo lęšis yra arti odos.
- Jūsų riešo odos temperatūra yra per
žema, nes oras kontroliuoja jūsų širdies
ritmą.

- Nenešiokite laikrodžio duše.
- Nenešiokite laikrodžio įkaitintame
baseine, saunoje ar kitoje aplinkoje,
kurioje yra aukšta temperatūra ir
drėgmė.
- Nenešiokite laikrodžio, kai plaunate
rankas ar veidą arba dirbate vietose, kur
naudojamas muilas ar plovikliai.
- Nuplaukite druską ir nešvarumus nuo
laikrodžio po panardinimo į jūrą.

GARANTIJA
Garantinis aptarnavimas:
1. įprastai naudojant gaminius, jei
gaminys neturi mechaninių pažeidimų ir
nebuvo netinkamai naudojamas,
vartotojai gali naudotis nemokamu
garantiniu aptarnavimu 24 mėnesius nuo
įsigijimo datos.
2.Vartotojai negali pasinaudoti garantija,
jei:
A. žala padaryta dėl savęs,
B. pasibaigė garantinis laikotarpis,
C. jie nenaudojo gaminio pagal
naudojimo ir priežiūros instrukcijas,
D. gaminiai buvo išardyti, taisyti savo
jėgomis arba panardinti į vandenį.
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2.Pastabos dėl atsparumo vandeniui
(net jei tai yra vandeniui atsparus
laikrodis):
reikėtų atkreipti dėmesį į šiuos metodus,
nes jie blogina hidroizoliacijos kokybę.

1.Šio gaminio matavimo rezultatai yra tik
informacinio, o ne medicininio pobūdžio.
2.Šis gaminys yra atsparus vandeniui pagal
IP67 standartą ir negali būti naudojamas
sąlytyje su vandeniu.
3.Kai kurios funkcijos skiriasi priklausomai
nuo programinės įrangos versijos.
4. Neplaukiokite, nenardykite ir
nenaudokite šio gaminio po vandeniu.
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Naudojimo instrukcijos


