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3.Druk kort op de toets om het menu op
te roepen. Dubbelklik dan snel op de
knop om het uitzicht van het menu te
veranderen. Er zijn drie soorten menu's.
Om terug te keren naar de hoofdpagina,
drukt u kort op de toets .

 

Lang indrukken: aan/uit
Druk kort om het menu te
openen en terug te gaan
Dubbelklik om de weergave van
het menu te wijzigen
Draai aan de knop om door de
pagina's te bladeren, het
startscherm te selecteren, enz.
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Knop

Beschrijving van het product
De set bevat:
- Wi12 horloge - instructies                 
- Magnetische oplaadkabel

Sluit uw horloge aan
Scan de code en download de gratis app
"Wearfit Pro".

1.Download en installeer de WearFit
PRO-app op uw mobiele telefoon. U kunt
er rechtstreeks naar zoeken in de App
Store of de QR-code hierboven scannen. 
2. Sluit uw horloge aan:
- Scan de code: Nadat u het horloge hebt
aangezet en de pagina met de
wijzerplaat hebt geopend, veegt u
omhoog om de instelfunctie te openen
en klikt u op de sneltoets "Verbinding via
code scannen". Er wordt een QR-code
link weergegeven en u kunt de linkcode
rechtstreeks op de Wearfit Pro scannen.

Instructies voor de
klokinterface

Functies
Bloeddruk: De erkende norm voor
systolische bloeddruk is 120 mm Hg en
voor diastolische bloeddruk 80 mm Hg.
Selecteer het bloeddruksymbool en
wacht een paar seconden. Het resultaat
wordt op het horloge weergegeven.

Zuurstof in het bloed. Om de
zuurstofverzadiging van het bloed te
meten, selecteert u Bloed
zuurstofverzadiging "(SpO2) in het menu
van het Smartwatch en wacht een paar
seconden. Het resultaat wordt
weergegeven op het scherm van het
horloge.

Binnensporten: hardlopen op de
loopband, indoor fietsen, zwemmen,
push-ups, buikspieroefeningen en andere
krachttraining.
Ademtraining zorgt voor een snelle
ontspanning, verlichting van stress en een
snelle zuurstofvoorziening van het
lichaam. Er zijn drie frequentie-opties:
langzaam, normaal en gestaag.

1.Veeg naar rechts of links op het
aanraakscherm om het startscherm voor
de klok te selecteren. 2.Veeg naar links op
de dialerpagina om Smart Components te
openen.
2.Veeg op de Dialer-pagina naar links om
toegang te krijgen tot de Smart
Components. Het systeem bestaat uit 3
onderdelen.

Stopwatch - smartwatches hebben een
stopwatchfunctie.

Timer - het horloge meet elke seconde de
tijd.

Metabolisme - het horloge heeft een
functie voor metabolische controle die de
totale dagelijkse fysieke activiteit omzet in
metabolisme. De waarden worden
weergegeven op het horloge en in de
app. Het registreert uw wekelijkse
metabolische waarde en visualiseert de
effectiviteit van uw training.

- Handmatige aansluiting: Nadat u de
Bluetooth-functie op uw mobiele
telefoon hebt ingeschakeld, opent u de
app en zoekt u het apparaat.
- Maak verbinding en bel via Bluetooth.
Wanneer het horloge zich in de
beginstand bevindt, is Bluetooth
uitgeschakeld voor oproepen, zodat u de
functies voor het bedienen van
oproepen en muziek niet kunt gebruiken.
Om het lokale menu te openen, scrollt u
omlaag over het horlogescherm en
markeert u het hoofdtelefoonpictogram
met de Bluetooth-apostrof.
Wanneer deze aan staat, vindt u de
Bluetooth-verbinding op uw mobiele
telefoon (als de Bluetooth aan staat).
Eenmaal aangesloten, kunt u de functies
muziek afspelen en bellen gebruiken.

4.Klik op een toepassingsicoon op de
menupagina om deze functie te openen,
veeg naar rechts om terug te keren en
druk op de zijknop om terug te keren
naar de hoofdpagina van de dialer.
5. U kunt door het menu bladeren door
met uw vinger over het aanraakscherm te
vegen of door aan de zijknop te draaien.

Modi voor buitensporten: hardlopen,
fietsen, zwemmen, opdrukken, wandelen
en andere buitensporten.

Muziekbediening - verbind je horloge met
een app om je muziek vanaf je
smartwatch te bedienen.

Weer - verbind je horloge met de app om
het weer te synchroniseren.

Verbinding maken en oproepen doen via
Bluetooth: Wanneer het horloge in de
beginstand staat, is Bluetooth
uitgeschakeld voor oproepen, dan kunt u
de functies voor bellen en
muziekbesturing niet gebruiken.
Activiteitsinformatie gedurende de dag,
d.w.z. aantal gelopen stappen, verbrande
calorieën, afgelegde afstand.

Tijdens de slaap registreert de
Smartwatch gegevens zoals de duur en
de kwaliteit van de slaap en het aantal
keren dat de gebruiker 's nachts wakker
wordt.

Hartslag of polsslag: Dit is het aantal
hartslagen per 1 minuut. Kies het
hartsymbool uit het menu en wacht een
tiental seconden. Het resultaat wordt
weergegeven op het scherm van het
horloge. De aanvaarde norm is een limiet
van 60 tot 100 slagen per minuut.

van 1 tot 29 - ontspannen
30 tot 59 - normaal,
60 tot 79 - medium,
80 tot 99 - hoog.

Polsslag - het horloge heeft de
mogelijkheid om 24 uur lang constant
de polsslag te meten en de waarde aan
te passen aan het welzijn:

Instellingen - helderheid horloge, vaste
tijd, telefooninstellingen, horloge
lichter maken door polsbeweging, niet
storen modus, geluid en trilling,
stemomschakeling,
telefoonverbinding, wachtwoord,
horloge info, herstart,
fabrieksinstellingen, uitschakeling.

Laden

Raak de contacten van de
magnetische oplaadkabel van het
horloge aan.
Na een geslaagde verbinding
verschijnt het oplaadsymbool op het
display.

Voorzichtig!
Niet opladen op een vochtige plaats..
2. Zorg ervoor dat de metalen contacten
op de horlogekast en de magnetische
oplaadkabel niet vuil zijn.
3. Reinig de metalen contactpunten aan
de achterkant van het horloge en de
oplaadkabel regelmatig met een
schone doek. Zorg ervoor dat de
oplaadkabel volledig contact maakt met
de contacten op het horloge om goed
opladen te garanderen.

4.Om veiligheidsredenen moet u voor
het opladen de USB-poort van uw
computer gebruiken of een voeding
kiezen met een uitgangsvermogen van
5V 1A of minder.

Bluetooth-gegevensoverdracht
Wanneer het horloge met een mobiele
telefoon wordt verbonden,
synchroniseert het onmiddellijk een
aantal gegevens van uw telefoon via
Bluetooth, waaronder het weer,
waarschuwingen,
gezondheidsgegevens enz. Wanneer de
verbinding is verbroken, worden de
gegevens niet gesynchroniseerd.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

5. Het apparaat werkt op een
ingebouwde batterij en mag niet door u
zelf worden gedemonteerd.
6. Vermijd contact met de ogen en de
huid voor het geval de batterij breekt en
lekt.

BELANGRIJKE INFORMATIE
1.Bescherming:
- Maak het horloge schoon met een
zachte doek om het horloge en het
bandje schoon te houden (gebruik
schoon water of zeewater).
- Zorg ervoor dat de hartslaglens van het
horloge dicht bij uw huid zit.
- is de polshuidtemperatuur te laag door
het weer, dat de hartslag controleert.

- Draag alstublieft uw horloge niet onder
de douche.
- Draag het horloge niet in een verwarmd
zwembad, sauna of andere omgeving met
een hoge temperatuur of
vochtigheidsgraad.

GARANTIE
Garantieservice:
1.Bij normaal gebruik van de producten,
zolang het product geen mechanische
schade heeft en niet is veroorzaakt door
oneigenlijk gebruik, kunnen
consumenten aanspraak maken op gratis
garantieservice gedurende 24 maanden
vanaf de datum van aankoop.
2.Consumenten kunnen geen aanspraak
maken op de garantie indien:
A. Zij hebben de schade zelf veroorzaakt,
B. de garantieperiode is verstreken,
C. het product niet in overeenstemming
met de gebruiks- en
onderhoudsaanwijzingen hebben
gebruikt,
D. de producten zijn gedemonteerd, zelf
gerepareerd of ondergedompeld in
water.
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2. Opmerkingen over de
waterbestendigheid (zelfs als het een
waterdicht horloge is):
Let op de volgende methodes omdat ze
de waterbestendigheid beïnvloeden.

1. De meetresultaten van dit product zijn
uitsluitend bedoeld voor informatieve
doeleinden, niet voor medische
doeleinden.
2. Dit product is IP67 waterdicht en kan
niet worden gebruikt in contact met
water.
3. Sommige functies verschillen
afhankelijk van de softwareversie.
4. niet zwemmen, duiken of het apparaat
onder water bedienen.

Smartwatch
Wi12

Gebruiksaanwijzing

- Horloges mogen niet worden gedragen
bij het wassen van handen of gezicht, of
bij werkzaamheden waarbij zeep of
detergenten worden gebruikt.
- Na onderdompeling in de zee moet het
horloge worden ontdaan van zout en vuil.


