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Ekran dotykowy

Położenie styków
ładowania

Czujnik

Poniżej: Ustawienia

Prawy / Lewy:
Wybór ekranu

startowego

Strona główna: Ogłoszenia

3.Naciśnij krótko przycisk , aby wyświetlić
menu. Następnie szybko kliknij
dwukrotnie przycisk, aby zmienić wygląd
menu. Istnieją trzy rodzaje menu. Aby
powrócić do strony głównej, naciśnij
krótko przycisk .

 

Długie naciśnięcie:
włączanie/wyłączanie
Krótkie naciśnięcie powoduje
wejście do menu i powrót
Naciśnij dwukrotnie, aby zmienić
wygląd menu
Przekręć pokrętło, aby przewijać
strony, wybrać ekran startowy
itp.
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Knopf

Opis produktu
Zestaw zawiera:
- Zegarek Wi12 - instrukcje                 
- Magnetyczny kabel do ładowania

AKTYWACJA
Zeskanuj kod i pobierz bezpłatną aplikację
"Wearfit Pro".

1. Pobierz aplikację "WearFit PRO" na
swój telefon komórkowy i zainstaluj ją.
Można ją wyszukać bezpośrednio w App
Store lub zeskanować kod QR znajdujący
się powyżej. 
2. Podłącz zegarek:
- Zeskanuj kod: Po włączeniu zegarka i
przejściu na stronę tarczy zegarka
przesuń palcem w górę, aby przejść do
funkcji ustawień, a następnie kliknij
przycisk skrótu "Skanuj połączenie za
pomocą kodu". Zostanie wyświetlone
łącze z kodem QR, który można
zeskanować bezpośrednio w urządzeniu
Wearfit Pro.

Instrukcje dotyczące
interfejsu zegarka

Funkcje
1.Dzisiejsze wydarzenie: dzienny licznik
kroków, spalonych kalorii oraz przebytego
dystansu.

2. Tryby sportowe: spacer, bieg, bieg na
bieżni, kolarstwo, wspinaczka górska,
pływanie oraz zapis zrobionych rekordów.

3. Tętno: aby wykonać pomiar tętna
należy kliknąć na funkcję tętno i po 2
sekundach nastąpi automatyczny pomiar

4.Monitor snu: zegarek będzie śledził twój
sen, w momencie kiedy go nosisz. Możesz
sprawdzić szczegóły dotyczące snu w
aplikacji po zsynchronizowaniu danych
dotyczących snu z aplikacją.

5.Kod QR: Otwórz aplikację i kliknij
"Urządzenie", wybierz "swoje urządzenie", 
wybierz swój model i następnie zeskanuj
kod QR, jeżeli znak połączenia będzie w
kolorze niebieskim oznacza to, że   
urządzenie zostało sparowane.

1.Aby wybrać ekran główny zegara,
przesuń palcem w prawo lub w lewo na
ekranie dotykowym. 2.Przesuń palcem w
lewo na stronie dialera, aby uzyskać
dostęp do Smart Components.

2.Na stronie aplikacji Dialer przesuń
palcem w lewo, aby uzyskać dostęp do
Smart Components. System składa się z
3 komponentów.

6. Budzik: możliwość ustawienia alarmu
bezpośrednio w zegarku. Należy ustawić
czas alarmu oraz można ustawić
powtarzalność alarmu w poszczególne
dni.

7. Wiadomości: po połączeniu zegarka z
telefonem, na smartwatch będzie
możliwość odbierania wiadomości
tekstowych (pamięć na 8 wiadomości)

8. Kompas: kliknij funkcję kompasu, aby
uruchomić program. Postępuj zgodnie z
instrukcjami na stronie, aby dokonać
kalibracji kompasu. Po pomyślnym
zakończeniu kalibracji automatycznie
wyświetlana jest bieżąca wartość
orientacji.

9. Muzyka: po udanym sparowaniu
smartwatcha z telefonem, zegarkiem
można sterować muzyką odtwarzaną w
telefonie.

- Połączenie ręczne: Po włączeniu funkcji
Bluetooth w telefonie komórkowym
otwórz aplikację i wyszukaj urządzenie.
- Połącz się i wykonaj połączenie przez
Bluetooth.
Gdy zegarek znajduje się w stanie
początkowym, funkcja Bluetooth jest
wyłączona dla połączeń, dlatego nie
można korzystać z funkcji sterowania
połączeniami i muzyką. Aby otworzyć
menu lokalne, przewiń ekran zegarka w
dół i podświetl ikonę słuchawki z
apostrofem Bluetooth.
Gdy jest włączona, w telefonie
komórkowym można znaleźć połączenie
Bluetooth (jeśli Bluetooth jest włączony).
Po podłączeniu można korzystać z
funkcji odtwarzania muzyki i
nawiązywania połączeń. 4.Kliknij ikonę dowolnej aplikacji na

stronie menu, aby uzyskać dostęp do tej
funkcji, przesuń palcem w prawo, aby
powrócić, i naciśnij przycisk boczny, aby
powrócić do strony głównej dialera.
5.Menu można przewijać, przesuwając
palcem po ekranie dotykowym lub
obracając przycisk boczny.

10. Stoper: kliknij w funkcję stopera, a
następnie start, aby rozpocząć
odliczanie, można czas zatrzymać, a
następnie wznowić, albo zresetować.

11. Znajdź telefon: Po naciśnięciu telefon
zadzwoni albo będzie wibrował.

12. Ustawienia: 
- kod App: zeskanuj kod w celu pobrania
aplikacji na telefon.
- zdjęcia: zdalne sterowanie aparatem
telefonu
- informacje: znajdują się dane dotyczące
modelu oraz nr seryjnego
- wyłącz: należy przez 3 sekundy
przytrzymać ekran, aby wyłączyć
zegarek

13. Blokada ekranu: aby za zablokować
ekran należy na głównym ekranie
przesunąć palcem w dół i odsłoni nam
się ikona "Zablokuj ekran". Klikając na nią
ekran zostanie zablokowany. W celu
odblokoania ekranu należy przez 3
sekundy przytrzymać dolny przycisk
fizyczny.

Puls - zegarek ma możliwość ciągłego
monitorowania pulsu przez 24 godziny i
dostosowywania jego wartości do
samopoczucia:
od 1 do 29 - zrelaksowany
Od 30 do 59 lat - normalnie,
60-79 - średnie,
od 80 do 99 - wysokie.

Ustawienia - jasność zegarka, stały
czas, ustawienia telefonu, rozjaśnianie
zegarka przez ruch nadgarstka, tryb
"nie przeszkadzać", dźwięk i wibracje,
przełączanie głosowe, połączenie z
telefonem, hasło, informacje o zegarku,
restart, ustawienia fabryczne,
wyłączanie.

Ładowanie

Dotknij styków magnetycznego kabla
do ładowania zegarka.
Po udanym połączeniu na
wyświetlaczu pojawi się symbol
ładowania.

Ostrożnie!
Nie należy ładować urządzenia w
wilgotnym miejscu. 
2. Upewnij się, że metalowe styki na
obudowie zegarka i magnetycznym
kablu ładującym nie są zabrudzone.
3. Metalowe styki z tyłu zegarka i kabel
do ładowania należy regularnie czyścić
czystą szmatką. Aby zapewnić
prawidłowe ładowanie, upewnij się, że
kabel ładujący w pełni dotyka styków
zegarka.

4. Ze względów bezpieczeństwa do
ładowania należy używać portu USB
komputera lub wybrać zasilacz o
mocy wyjściowej 5V 1A lub mniejszej.

Transmisja danych przez
Bluetooth

Gdy zegarek jest połączony z telefonem
komórkowym, natychmiast
synchronizuje niektóre dane z telefonu
przez Bluetooth, w tym pogodę, alerty,
dane dotyczące zdrowia itp. Po
odłączeniu dane nie są
synchronizowane.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

5. Urządzenie wykorzystuje wbudowaną
baterię i nie może być samodzielnie
demontowane. 6.
6. Unikać kontaktu z oczami i skórą w
przypadku pęknięcia i wycieku z baterii.

WAŻNE INFORMACJE
1.Ochrona:
- Czyść zegarek miękką ściereczką, aby
utrzymać zegarek i pasek w czystości
(używaj czystej wody lub wody morskiej).
- Upewnij się, że soczewka zegarka do
pomiaru tętna znajduje się blisko skóry.
- temperatura skóry nadgarstka jest zbyt
niska ze względu na warunki pogodowe,
co wpływa na rytm pracy serca.

- Nie należy nosić zegarka pod
prysznicem.
- Nie należy nosić zegarka na basenie z
podgrzewaną wodą, w saunie ani w
innych miejscach o wysokiej
temperaturze i wilgotności.

GWARANCJA
Serwis gwarancyjny:
1.W warunkach normalnego użytkowania
produktów, o ile produkt nie ma
uszkodzeń mechanicznych i nie został
spowodowany niewłaściwym
użytkowaniem, konsumenci mogą
korzystać z bezpłatnego serwisu
gwarancyjnego przez 24 miesiące od
daty zakupu.
2.Konsumenci nie mogą dochodzić
roszczeń z tytułu gwarancji, jeżeli:
A. Sami spowodowali szkody,
B. upłynął okres gwarancji,
C. nie używali wyrobu zgodnie z
instrukcjami użytkowania i konserwacji,
D. produkty zostały zdemontowane, były
samodzielnie naprawiane lub zanurzone
w wodzie.
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2. Uwagi dotyczące wodoodporności
(nawet jeśli jest to zegarek
wodoszczelny):
Należy zwrócić uwagę na następujące
metody, ponieważ mają one wpływ na
wodoodporność.

1 Wyniki pomiarów tego produktu służą
wyłącznie do celów informacyjnych, a
nie medycznych. 2.
Ten produkt jest wodoodporny zgodnie
z normą IP67 i nie może być używany w
kontakcie z wodą. 3.
3. Niektóre funkcje różnią się w
zależności od wersji oprogramowania. 4.
Nie należy pływać ani nurkować.
4. Nie należy pływać, nurkować ani
obsługiwać urządzenia pod wodą.

Smartwatch
Wi12

Instrukcja obsługi

- Zegarków nie należy nosić podczas
mycia rąk lub twarzy ani podczas
wykonywania prac, w których używa się
mydła lub detergentów.
- Po zanurzeniu w morzu zegarek należy
oczyścić z soli i brudu.


