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Skārienekrāns

Iekraušanas vieta

Sensors

Uz leju: Iestatījumi

Pa labi / pa kreisi:
sākuma ekrāna

izvēle

Uz augšu: Paziņojumi

3.Īsi nospiediet pogu, lai ievadītu izvēlni.
Pēc tam, ātri divreiz noklikšķinot uz
pogas, mainās izvēlnes izskats. Ir trīs
veidu izvēlnes. Īsi nospiediet šo pogu, lai
atgrieztos galvenajā lapā.

 

Ilgi nospiediet:
ieslēgšana/izslēgšana
Īss nospiedums, lai ieietu izvēlnē
un atgrieztos
Divreiz nospiediet , lai mainītu
izvēlnes izskatu
Pagrieziet pogu, lai ritinātu lapas,
izvēlētos sākuma ekrānu utt.

1.

2.

3.

4.

 
 
 
 

Poga

Produkta apraksts
Komplektā ietilpst:
- Wi12 pulkstenis - instrukcija                 
- magnētiskais uzlādes kabelis

Savienojiet savu pulksteni
Noskenējiet kodu un lejupielādējiet
bezmaksas lietotni "Wearfit Pro".

1. Lejupielādējiet lietotni "WearFit PRO"
savā mobilajā tālrunī un instalējiet to.
Varat to tieši meklēt lietotņu veikalā vai
skenēt QR kodu, kas norādīts iepriekš.
2. Savienojiet pulksteni:
- Koda skenēšana: pēc pulksteņa
ieslēgšanas un ievadīšanas ciparnīcas
lapā pārvelciet uz augšu, lai ievadītu
iestatījumu funkciju, noklikšķiniet uz
īsceļu pogas "skenēt savienojumu pēc
koda". Tiks parādīts QR koda
savienojums, un jūs varat tieši skenēt
savienojuma kodu uz Wearfit Pro.

Skatīties saskarnes
instrukcijas Funkcijas

Asinsspiediens: Pieņemta norma
sistoliskajam asinsspiedienam ir 120 mm
Hg un diastoliskajam asinsspiedienam -
80 mm Hg. Izvēlieties asinsspiediena
ikonu un pagaidiet dažas sekundes.
Rezultāts tiks parādīts pulkstenī.

Asins piesātināšana ar skābekli. Lai
izmērītu skābekļa līmeni asinīs,
viedpulksteņa izvēlnē izvēlieties "Skābekļa
līmenis asinīs" (SpO2) un pagaidiet dažas
sekundes. Rezultāts tiks parādīts
pulksteņa ekrānā.

Āra sporta veidi: skriešana, braukšana ar
velosipēdu, peldēšana, grūšanās,
pārgājieni un citi āra sporta veidi.

Sporta nodarbības telpās: skriešana uz
skrejceliņa, riteņbraukšana telpās,
peldēšana baseinā, pievilkšanās, vēdera
vingrinājumi un citi spēka sporta veidi.
Elpošanas treniņš ļauj ātri atslābināties,
atbrīvoties no stresa un ātri izdalīt skābekli
organismā. Ir pieejamas trīs frekvences
opcijas: lēna, normāla un vienmērīga.

1.Lai atlasītu pulksteņa sākuma ekrānu,
pārvelciet pa skārienekrānu pa labi vai pa
kreisi.
2.Pārvelciet pa kreisi uz zvanītāja lapas, lai
ievadītu viedos komponentus. Sistēmā ir
iepriekš iestatīti 3 komponenti.

Hronometrs - viedpulksteņiem ir
hronometra funkcija.

Taimeris - pulkstenis mēra laiku katru
sekundi.

Metabolisms - pulksteņam ir metabolisma
kontroles funkcija, kas visu dienas kustību
daudzumu pārvērš metabolismā. Vērtības
tiek parādītas pulksteņa ekrānā un
lietotnē. Tas reģistrē jūsu iknedēļas
metabolisma vērtību un vizualizē jūsu
vingrinājumu efektivitāti.

- Manuāls savienojums: pēc Bluetooth
funkcijas ieslēgšanas mobilajā tālrunī
atveriet lietotni un sameklējiet ierīci.
- Savienojiet un zvaniet, izmantojot
Bluetooth.
Sākotnējā pulksteņa stāvoklī Bluetooth ir
izslēgts zvaniem, un tad nevarat izmantot
zvanīšanas un mūzikas vadības funkcijas.
Lai atvērtu vietējo izvēlni, ritiniet
pulksteņa ekrānā uz leju un izceliet
austiņu ikonu ar Bluetooth apostrofu.
Kad tas ir ieslēgts, mobilā tālruņa sistēmā
(ja ir ieslēgts bluetooth) būs pieejams
bluetooth savienojums. Kad ierīce ir
pareizi savienota, varat izmantot mūzikas
atskaņošanas un zvanīšanas funkcijas.

4.Izvēlnes lapā noklikšķiniet uz jebkuras
programmas ikonas, lai ievadītu attiecīgo
funkciju, pārvelciet pa labi, lai atgrieztos,
un nospiediet sānu pogu, lai atgrieztos
galvenajā zvanītāja lapā.
5.Izvēlni varat ritināt, pavelkot ar pirkstu
pa skārienekrānu vai pagriežot sānu
pogu.

Mūzikas pārvaldība - savienojiet pulksteni
ar lietotni, lai pārvaldītu mūziku, izmantojot
viedpulksteni.

Laikapstākļi - savienojiet pulksteni ar
lietotni, lai sinhronizētu laikapstākļus.

Savienot un veikt zvanus, izmantojot
Bluetooth: pulksteņa sākotnējā stāvoklī
Bluetooth ir atspējots zvaniem, tad
nevarat izmantot zvanu un mūzikas
vadības funkcijas.
Informācija par aktivitāti dienas laikā, t. i.,
nostaigāto soļu skaits, sadedzinātās
kalorijas, nobrauktais attālums.

Miega laikā viedpulkstenis reģistrē šādus
datus: miega ilgumu un kvalitāti, kā arī
pamošanās skaitu nakts laikā.

Sirdsdarbība vai pulss: tas ir sirdsdarbības
sitienu skaits 1 minūtē. Izvēlnē izvēlnē
izvēlieties sirds ikonu un pagaidiet
aptuveni desmit sekundes. Rezultāts tiks
parādīts pulksteņa ekrānā. Pieņemtā
norma ir 60 līdz 100 sitieni minūtē.

no 1 līdz 29 - relaksēti
no 30 līdz 59 - normāli,
60 līdz 79 - vidēja,
80 līdz 99 - augsts.

Pulss - pulss - pulsometram ir iespēja
pastāvīgi uzraudzīt pulsu 24 stundas,
pielāgojot vērtību labsajūtai:

Iestatījumi - pulksteņa spilgtums,
fiksētais laiks, tālruņa iestatījumi,
pulksteņa spilgtināšana pēc rokas
kustības, netraucēt režīms, skaņa un
vibrācija, valodas pārslēgšana, tālruņa
savienojums, parole, pulksteņa
informācija, restartēšana, rūpnīcas
iestatījumi, izslēgšana.

Uzlāde

Pieskarieties pulksteņa magnētiskā
uzlādes kabeļa kontaktiem.
Pēc veiksmīga savienojuma displejā
parādīsies uzlādes ikona.

Uzmanību:
1. Neuzlādējiet mitrā vietā.
2. Pārliecinieties, ka pulksteņa korpusa
un magnētiskā uzlādes kabeļa metāla
kontakti nav netīri.
3. Regulāri ar tīru drānu notīriet metāla
kontaktus pulksteņa aizmugurē un
uzlādes kabeli. Pārliecinieties, ka
uzlādes kabelis pilnībā saskaras ar
pulksteņa kontaktiem, lai nodrošinātu
pareizu uzlādi.

4. Drošības apsvērumu dēļ lādēšanas
laikā jāizmanto datora USB ports vai
jāizvēlas barošanas avots, kura izejas
jauda nepārsniedz 5 V 1A.

Bluetooth datu pārsūtīšana
Kad pulkstenis ir savienots ar mobilo
tālruni, tas uzreiz sinhronizē dažus
tālruņa datus, izmantojot Bluetooth,
tostarp laikapstākļus, brīdinājumus,
veselības datus u. c. Ja savienojums ir
atvienots, dati netiek sinhronizēti.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

5. Ierīcē ir iebūvēts akumulators, un to ir
aizliegts demontēt pašiem.
6. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu
akumulatora plīsuma un noplūdes
gadījumā.

SVARĪGA INFORMĀCIJA
1.Aizsardzība:
- Lai saglabātu pulksteņa un siksniņas
tīrību, notīriet pulksteni ar mīkstu drāniņu
(izmantojiet tīru ūdeni vai jūras ūdeni).
- pārliecinieties, ka pulksteņa
sirdsdarbības lēca ir tuvu jūsu ādai.
- laikapstākļu dēļ ādas temperatūra uz jūsu
plaukstas ir pārāk zema, kas kontrolē
sirdsdarbības ātrumu.

- lūdzu, nelietojiet pulksteni dušā.
- Lūdzu, nenēsājiet pulksteni apsildāmā
baseinā, saunā vai citā paaugstinātas
temperatūras/mitruma vidē.
- pulksteņus nevajadzētu nēsāt, mazgājot
rokas vai seju vai strādājot, kur tiek lietotas
ziepes vai mazgāšanas līdzekļi.
- pēc iegremdēšanas jūrā noteikti
nomazgājiet no pulksteņa sāli vai
netīrumus.

GARANTIJA

Zrokas pakalpojums:
1. Normālos lietošanas apstākļos, ja
izstrādājumam nav mehānisku bojājumu
un to nav izraisījusi nepareiza lietošana,
patērētāji var izmantot bezmaksas
garantijas apkalpošanu 24 mēnešus no
iegādes datuma.
2:
A. viņi paši radīja kaitējumu,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. viņi nav lietojuši izstrādājumu saskaņā
ar lietošanas un apkopes instrukcijām,
D. izstrādājumi ir izjaukti, salaboti pašu
spēkiem vai iegremdēti ūdenī.
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2.Piezīmes par ūdensizturību (lai gan tas ir
ūdensizturīgs pulkstenis):
pievērst uzmanību šādām metodēm, jo tās
pasliktina hidroizolāciju.

1. Šī produkta mērījumu rezultāti ir tikai
informatīviem, nevis medicīniskiem
nolūkiem.
2. Šis izstrādājums ir IP67 ūdensizturīgs,
un to nevar izmantot saskarē ar ūdeni.
3. Dažas funkcijas attiecīgajā
programmatūras versijā atšķiras.
4. Nepeldiet, nirt un nelietojiet ierīci zem
ūdens.

Smartwatch
Wi12

Lietošanas
instrukcija


