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3.Tryck kort på knappen för att komma in
i menyn. Dubbelklicka sedan snabbt på
knappen för att ändra menyns utseende.
Det finns tre typer av menyer. För att
återgå till huvudsidan trycker du kort på
knappen.

 

Lång tryckning: på/av
Kort tryck för att komma in i
menyn och gå tillbaka
Dubbeltryck för att ändra menyns
utseende
Vrid på ratten för att bläddra
mellan sidor, välja startskärmen
osv.
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Knapp

Produktbeskrivning
Setet innehåller:
- Wi12 klocka - instruktioner                 
- magnetisk laddningskabel

Anslut din klocka
Skanna koden och ladda ner den
kostnadsfria appen "Wearfit Pro".

1. Ladda ner appen "WearFit PRO" till din
mobiltelefon och installera den. Du kan
söka efter den direkt i appbutiken eller
skanna QR-koden ovan.
2. Anslut klockan:
- Skanna koden: När du har slagit på
klockan och gått in på sidan för
uppringning, svep uppåt för att komma
till inställningsfunktionen, klicka på
genvägsknappen "skanna anslutning
med kod". En QR-kodanslutning visas
och du kan skanna anslutningskoden
direkt på Wearfit Pro.

Instruktioner för klockans
gränssnitt

Funktioner
Blodtryck: Den accepterade normen för
systoliskt blodtryck är 120 mm Hg och för
diastoliskt blodtryck 80 mm Hg. Välj
ikonen för blodtryck och vänta några
sekunder. Resultatet visas på klockan.

Syresättning av blodet. För att mäta
blodsyresättningen väljer du
Blodsyresättning "(SpO2) från
smartwatch-menyn och väntar några
sekunder. Resultatet visas på klockans
skärm.

Sportlägen för utomhusbruk: löpning,
cykling, simning, armhävningar, vandring
och andra utomhussporter.

Inomhussporter: löpband,
inomhuscykling, simbassäng,
armhävningar, magövningar och andra
styrkeövningar.
Andningsträning ger snabb avslappning,
stressfrihet och snabb frigörelse av syre till
kroppen. Det finns tre frekvensalternativ:
långsam, normal och jämn.

1.För att välja klockans startskärm sveper
du över pekskärmen till höger eller
vänster.
2.Svep till vänster på uppringningssidan
för att komma in i smarta komponenter.
Systemet förinställer 3 komponenter.

Stoppur - smartklockor har en
stoppurfunktion.

Timer - klockan mäter tiden varje sekund.

Metabolism - Klockan har en funktion för
metabolismkontroll som omvandlar hela
den dagliga rörelsen till metabolism.
Värdena visas på klockan och i appen.
Den registrerar ditt veckovärde för
ämnesomsättningen och visar hur effektiv
din träning är.

- Manuell anslutning: När du har aktiverat
Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon
öppnar du appen och söker efter
enheten.
- Anslut och ringa samtal via Bluetooth.
När klockan är i startläge är Bluetooth
avstängt för samtal, och då kan du inte
använda samtals- och
musikkontrollfunktionerna. Du öppnar
den lokala menyn genom att bläddra
nedåt på klockskärmen och markera
ikonen för hörlurar med bluetooth-
apostrof.
När den är påslagen hittar du bluetooth-
anslutningen på din mobiltelefon (när
dess bluetooth är påslagen). När den är
korrekt ansluten kan du använda
funktionerna för musikuppspelning och
samtal.

4.På menysidan klickar du på en
applikationsikon för att komma in i den
funktionen, svep till höger för att återgå
och tryck på sidoknappen för att återgå
till huvuddialysidan.
5.Du kan bläddra i menyn genom att
svepa med fingret på pekskärmen eller
vrida sidoknappen.

Musikstyrning - anslut klockan till en app
för att styra musiken via smartklockan.

Väder - koppla klockan till appen för att
synkronisera vädret.

Anslut och ring via bluetooth: När
klockan är i startläge är bluetooth
inaktiverat för samtal, och då kan du inte
använda samtals- och
musikkontrollfunktionerna.
Aktivitetsinformation under dagen, t.ex.
antal steg som gått, förbrukade kalorier,
avstånd som gått.

Under sömnen registrerar smartklockan
data som: sömnens längd och kvalitet
samt antalet uppvaknanden under
natten.

Hjärtfrekvens eller puls: Detta är antalet
hjärtslag per minut. Välj hjärtsymbolen i
menyn och vänta ett tiotal sekunder.
Resultatet visas på klockans skärm. Den
accepterade normen är en gräns på 60-
100 slag per minut.

från 1 till 29 - avslappnad
30 till 59 - normalt,
60 till 79 - medelhög,
80 till 99 - hög.

Puls - klockan har förmågan att ständigt
övervaka pulsen i 24 timmar och
anpassa värdet till välbefinnandet:

Inställningar - klockans ljusstyrka, fast
tid, telefoninställningar, klockans
ljusstyrka vid handledsrörelse,
störningsfritt läge, ljud och vibrationer,
språkbyte, telefonanslutning, lösenord,
klockinformation, omstart,
fabriksinställningar, avstängning.

Laddning

Rör vid kontakterna på klockans
magnetiska laddningskabel.
När anslutningen har lyckats visas
laddningsikonen på displayen.

Uppmärksamhet:
1. Ladda inte på en fuktig plats.
2. Se till att metallkontakterna på
klockhuset och den magnetiska
laddningskabeln inte är smutsiga.
3. Rengör metallkontakterna på
baksidan av klockan och
laddningskabeln regelbundet med en
ren trasa. Se till att laddningskabeln har
full kontakt med klockans kontakter för
att säkerställa korrekt laddning.

4. Av säkerhetsskäl bör du använda
datorns USB-port eller välja ett
nätaggregat med en utgångseffekt som
inte överstiger 5V 1A när du laddar.

Bluetooth-dataöverföring
När klockan är ansluten till en
mobiltelefon synkroniserar den
omedelbart vissa av telefonens data via
Bluetooth, inklusive väder, varningar,
hälsodata osv. När du är bortkopplad
synkroniseras inte data.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

5. Enheten använder ett inbyggt batteri
och det är förbjudet att demontera det
själv.
6. Undvik kontakt med ögon och hud
om batteriet går sönder och läcker.

VIKTIG INFORMATION
1.Skydd:
- Rengör klockan med en mjuk trasa för att
hålla klockan och armbandet rena
(använd rent vatten eller havsvatten).
- se till att pulslinsen på klockan är nära
huden.
- hudtemperaturen på din handled är för
låg på grund av vädret, vilket styr din
hjärtfrekvens.

- Bär inte klockan i duschen.
- Bär inte klockan i en uppvärmd pool,
bastu eller annan miljö med hög
temperatur och fuktighet.
- Klockor bör inte bäras när man tvättar
händer eller ansikte eller när man arbetar
där tvål eller tvättmedel används.
- Efter nedsänkning i havet måste du
tvätta bort salt och smuts från klockan.

GARANTI

Garantiservice:
1. Vid normal användning av
produkterna, så länge produkten inte
uppvisar mekaniska skador och inte har
orsakats av felaktig användning, kan
konsumenterna dra nytta av gratis
garantiservice i 24 månader från
inköpsdatumet.
2. Konsumenten kan inte utnyttja
garantin om:
A. de orsakade skadan själva,
B. garantiperioden har löpt ut,
C. de har inte använt produkten i
enlighet med bruks- och
underhållsinstruktionerna,
D. Produkterna har demonterats,
reparerats av dem själva eller sänkts i
vatten.www.watchmark.com
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2.Anteckningar om vattentålighet (trots att
det är en vattentät klocka):
Var uppmärksam på följande metoder
eftersom de försämrar tätskiktet.

1. Mätresultaten av denna produkt är
endast för informationsändamål, inte för
medicinska ändamål.
2. Denna produkt är IP67 vattentät och
kan inte användas i kontakt med vatten.
3. Vissa funktioner skiljer sig åt i
motsvarande programvaruversion.
4. Simma inte, dyk inte och använd inte
enheten under vatten.

Smartwatch
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Bruksanvisningar


