
Descrierea produsului

Buton

Ecran tactil

Setul include:
- Ceas Wi12
- cablu de încărcare magnetic
- instrucțiuni

Conectați-vă ceasul
Scanați codul și descărcați aplicația
gratuită "Wearfit Pro".

1. Descărcați aplicația "WearFit PRO" pe
telefonul dumneavoastră mobil și instalați-
o. Puteți să o căutați direct în magazinul de
aplicații sau să scanați codul QR de mai
sus.
2. Conectați-vă ceasul:
- Scanarea codului: după ce ați pornit
ceasul și ați intrat în pagina de apelare,
glisați în sus pentru a intra în funcția de
setări, faceți clic pe butonul de comandă
rapidă "scanare conexiune prin cod". Va
apărea un cod QR de conectare și puteți
scana direct codul de conectare de pe
Wearfit Pro.
- Conectare manuală.
- Conectați-vă și efectuați apeluri prin
Bluetooth.

Instrucțiuni privind interfața
ceasului

3.Dați clic pe "Add Component" (Adaugă
componentă) în partea dreaptă pentru a
adăuga componente, până la 5
componente. Apăsați lung pe o
componentă pentru a merge la pagina
"Remove Component" (Eliminare
componentă).
4.Apăsați scurt butonul pentru a intra în
meniu. Apoi, un dublu clic rapid pe buton
va schimba aspectul meniului. Există trei
tipuri de meniuri. Pentru a reveni la pagina
principală, apăsați scurt butonul .
5.Pe pagina de meniu, faceți clic pe orice
pictogramă de aplicație pentru a accesa
funcția corespunzătoare, glisați spre
dreapta pentru a reveni și apăsați butonul
lateral pentru a reveni la pagina principală
de apelare.
6.Puteți parcurge meniul prin glisarea cu
degetul pe ecranul tactil sau prin rotirea
butonului lateral.

 Funcții

Informații despre activitatea din timpul zilei,
de exemplu, numărul de pași parcurși,
caloriile arse, distanța parcursă.

În timp ce dormiți, ceasul inteligent
înregistrează date cum ar fi: durata și
calitatea somnului, precum și numărul de
treziri în timpul nopții.

Ritmul cardiac sau pulsul: acesta este
numărul de bătăi ale inimii la 1 minut.
Selectați pictograma cu inima din meniu și
așteptați aproximativ o duzină de secunde.
Rezultatul va fi afișat pe ecranul ceasului.
Norma acceptată este o limită de 60 până la
100 de bătăi pe minut.

Oxigenarea sângelui: este o practică
standard ca nivelul de saturație să fie
între 95% și 100%. Pentru a măsura
oxigenarea sângelui, selectați Blood
Oxygenation "(SpO2)" (Oxigenarea
sângelui) în meniul ceasului inteligent și
așteptați câteva secunde. Rezultatul va fi
afișat pe ecranul ceasului.

Tensiunea arterială: Norma acceptată
pentru tensiunea arterială sistolică este de
120 mm Hg, iar pentru tensiunea arterială
diastolică este de 80 mm Hg. Selectați
pictograma tensiunii arteriale și așteptați
câteva secunde. Rezultatul va fi afișat pe
ceas.

Conectați-vă și efectuați apeluri prin
bluetooth: în starea inițială a ceasului,
bluetooth este dezactivat pentru apeluri,
apoi nu puteți utiliza funcțiile de control al
apelurilor și al muzicii.

Moduri de sport în aer liber: alergare,
ciclism, înot, flotări, drumeții și alte sporturi
în aer liber.

Sporturi de interior: alergare pe bandă
rulantă, ciclism de interior, piscină, flotări,
exerciții abdominale și alte sporturi de
forță.

1.Chcete-li vybrat domovskou obrazovku
hodinek, přejeďte prstem po dotykové
obrazovce doprava nebo doleva.
2.Přejetím doleva na stránce vytáčení
zadejte chytré komponenty. Systém
přednastaví 3 komponenty.

Antrenamentul respirației permite
relaxarea rapidă, ameliorarea stresului și
eliberarea rapidă a oxigenului în
organism. Există trei opțiuni de frecvență:
lentă, normală și lină.
Controlul muzicii - conectează-ți ceasul
la o aplicație pentru a-ți controla muzica
prin intermediul ceasului tău inteligent.

Locul de încărcare

Senzor

Jos: Setări

Dreapta / Stânga:
Selectarea

ecranului principal

Top: Anunțuri

Apăsare lungă: pornit/oprit
Apăsați scurt pentru a intra în meniu și
pentru a vă întoarce
Apăsați de două ori pentru a schimba
aspectul meniului
Rotiți butonul pentru a derula paginile,
pentru a selecta ecranul principal etc.
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Buton

Meteo - conectați ceasul dvs. la aplicație
pentru a sincroniza vremea.

Cronometru - ceasurile inteligente au o
funcție de cronometru.
Cronometru - ceasul măsoară timpul la
fiecare secundă.

În starea inițială a ceasului, Bluetooth este
dezactivat pentru apeluri, apoi nu puteți
utiliza funcțiile de apelare și de control al
muzicii. Pentru a deschide meniul local,
defilați în jos pe ecranul ceasului și
evidențiați pictograma căștilor cu apostrof
bluetooth.
Odată pornit, veți găsi conexiunea
bluetooth pe sistemul telefonului mobil
(atunci când bluetooth-ul acestuia este
pornit). Odată conectat în mod
corespunzător, puteți utiliza funcțiile de
redare a muzicii și de apelare.

80 până la 99 - mare.

Pulsul - ceasul are capacitatea de a
monitoriza constant pulsul, timp de 24
de ore, adaptând valoarea la starea de
bine:
de la 1 la 29 - relaxat
Între 30 și 59 - normal,
60 până la 79 - mediu,

Setări - luminozitatea ceasului, ora fixă,
setările telefonului, luminozitatea
ceasului în funcție de mișcarea
încheieturii mâinii, modul "nu deranjați",
sunet și vibrații, schimbarea limbii,
conectarea telefonului, parolă, informații
despre ceas, repornire, setări din fabrică,
închidere.

Metabolism - Ceasul are o funcție de
control al metabolismului, care
transformă întreaga cantitate zilnică de
exerciții fizice în metabolism. Valorile sunt
afișate pe ceas și în aplicație. Acesta
înregistrează valoarea metabolismului
săptămânal și vizualizează eficiența
exercițiilor fizice.

Încărcare
Atingeți contactele cablului magnetic de
încărcare al ceasului.
După conectarea cu succes, pe ecran va
apărea pictograma de încărcare.

Atenție:
1. Nu încărcați într-un loc umed.
2. Asigurați-vă că contactele metalice de
pe carcasa ceasului și cablul magnetic de
încărcare nu sunt murdare.
3. Curățați regulat contactele metalice de
pe spatele ceasului și cablul de încărcare
cu o cârpă curată. Asigurați-vă că cablul
de încărcare este în contact deplin cu
contactele de pe ceas pentru a asigura o
încărcare corectă.

4. Din motive de siguranță, trebuie să
utilizați portul USB al computerului sau
să alegeți o sursă de alimentare cu o
putere de ieșire care să nu depășească
5 V 1A atunci când încărcați.

Transfer de date prin Bluetooth

Atunci când este conectat la un telefon
mobil, ceasul sincronizează instantaneu
unele date din telefon prin Bluetooth,
inclusiv vremea, alertele, datele de
sănătate etc. Atunci când este deconectat,
datele nu sunt sincronizate.

Măsuri

5. Dispozitivul utilizează o baterie
încorporată și este interzisă dezasamblarea
acestuia de către dumneavoastră.
6. Evitați contactul cu ochii și cu pielea în
cazul ruperii și scurgerii bateriei.

INFORMAȚII IMPORTANTE
1.Protecția:
- Curățați ceasul cu o cârpă moale pentru
a păstra ceasul și cureaua curate (folosiți
apă curată sau apă de mare).
- asigurați-vă că lentila pentru ritmul
cardiac de pe ceas este aproape de piele
- temperatura pielii de la încheietura
mâinii este prea scăzută din cauza vremii,
ceea ce va controla ritmul cardiac.

- vă rugăm să nu purtați ceasul la duș.
- Vă rugăm să nu purtați ceasul într-o
piscină încălzită, într-o saună sau într-
un alt mediu cu temperatură/umiditate
ridicată.
- ceasurile nu trebuie purtate atunci
când vă spălați pe mâini sau pe față
sau când lucrați în locuri în care se
utilizează săpun sau detergent.
- după scufundarea în mare, asigurați-
vă că spălați ceasul de sare sau
murdărie.

GARANȚIE

Serviciul de garanție:
1. În condiții normale de utilizare a
produselor, atâta timp cât produsul nu
prezintă daune mecanice și nu a fost
cauzat de o utilizare necorespunzătoare,
consumatorii pot beneficia de servicii de
garanție gratuite timp de 24 de luni de la
data achiziției.
2. Consumatorii nu pot beneficia de
garanție în cazul în care:
A. au provocat ei înșiși daunele,
B. perioada de garanție a expirat,
C. nu au utilizat produsul în conformitate
cu instrucțiunile de utilizare și întreținere,
D. produsele au fost dezasamblate,
reparate de ei înșiși sau scufundate în
apă.www.watchmark.com
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2.Note privind rezistența la apă (chiar
dacă este un ceas rezistent la apă):
acordați atenție următoarelor metode,
deoarece acestea deteriorează
hidroizolația.

1. Rezultatele măsurătorilor acestui produs
sunt oferite doar în scop informativ, nu în
scopuri medicale.
2. Acest produs este rezistent la apă IP67 și
nu poate fi utilizat în contact cu apa.
3. Unele funcții diferă în versiunea de
software corespunzătoare.
4. Nu înotați, nu vă scufundați și nu folosiți
dispozitivul sub apă.
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Instrucțiuni de utilizare


