
Tlačidlo

Dotykový displej

Miesto nakládky

Senzor

Dole: Nastavenia

Vpravo/vľavo:
Výber domovskej

obrazovky

Nahor: Oznámenia

Popis produktu
Súprava obsahuje:
- Hodinky Wi12
- magnetický nabíjací kábel
- pokyny

Pripojenie hodiniek
Naskenujte kód a stiahnite si bezplatnú
aplikáciu "Wearfit Pro".

1. Stiahnite si aplikáciu "WearFit PRO" do
mobilného telefónu a nainštalujte ju.
Môžete ju priamo vyhľadať v obchode s
aplikáciami alebo naskenovať vyššie
uvedený QR kód.
2. Pripojte hodinky:
- Skenovanie kódu: Po zapnutí hodiniek a
vstupe na stránku ciferníka potiahnutím
prsta nahor vstúpte do funkcie nastavení a
kliknite na tlačidlo skratky "skenovať
pripojenie podľa kódu". Zobrazí sa
pripojenie QR kódu a kód pripojenia môžete
priamo naskenovať na zariadení Wearfit Pro.
- Manuálne pripojenie.
- Pripojte sa a uskutočňujte hovory cez
Bluetooth.

Pokyny na sledovanie
rozhrania

3.Krátkym stlačením tlačidla vstúpite do
ponuky. Potom rýchlym dvojitým kliknutím
na tlačidlo zmeníte vzhľad ponuky. Existujú
tri typy menu. Krátkym stlačením tlačidla sa
vrátite na hlavnú stránku.
4.Na stránke ponuky kliknite na ľubovoľnú
ikonu aplikácie, čím vstúpite do príslušnej
funkcie, potiahnutím doprava sa vrátite späť
a stlačením bočného tlačidla sa vrátite na
hlavnú stránku číselníka.
5.Ponuku môžete prechádzať posúvaním
prsta po dotykovom displeji alebo otáčaním
bočného tlačidla.

 
Funkcie

Informácie o aktivite počas dňa, t. j. počet
prejdených krokov, spálené kalórie,
prejdená vzdialenosť.

Počas spánku inteligentné hodinky
zaznamenávajú údaje, ako sú: dĺžka a
kvalita spánku, ako aj počet prebudení
počas noci.

Tepová frekvencia alebo pulz: ide o počet
úderov srdca za 1 minútu. V ponuke
vyberte ikonu srdiečka a počkajte
približne dvanásť sekúnd. Výsledok sa
zobrazí na obrazovke hodiniek. Prijatá
norma je 60 až 100 úderov za minútu.

Okysličenie krvi: štandardne by sa mala
saturácia krvi pohybovať medzi 95 % a 100
%. Ak chcete zmerať okysličenie krvi, v
ponuke inteligentných hodiniek vyberte
položku Okysličenie krvi "(SpO2) a počkajte
niekoľko sekúnd. Výsledok sa zobrazí na
obrazovke hodiniek.

Krvný tlak: Prijatá norma pre systolický krvný
tlak je 120 mm Hg a pre diastolický krvný
tlak je 80 mm Hg. Vyberte ikonu krvného
tlaku a počkajte niekoľko sekúnd. Výsledok
sa zobrazí na hodinkách.

Pripojenie a uskutočňovanie hovorov cez
bluetooth: v počiatočnom stave hodiniek
je bluetooth pre hovory vypnuté, potom
nemôžete používať funkcie ovládania
hovorov a hudby. Režimy outdoorových športov: beh,

bicyklovanie, plávanie, kliky, turistika a iné
outdoorové športy.

Halové športy: beh na bežiacom páse,
indoor cycling, plávanie v bazéne, kliky,
brušné cvičenia a iné silové športy.

1.Ak chcete vybrať domovskú obrazovku
hodiniek, potiahnite prstom doprava alebo
doľava na dotykovom displeji.
2.Potiahnutím prsta doľava na stránke
číselníka vstúpite do inteligentných
komponentov. Systém prednastaví 3
komponenty. Kliknutím na " "Pridať
komponent" (Pridať komponent) vpravo
môžete pridať až 5 komponentov. Dlhým
stlačením komponentu prejdete na
stránku "Odstrániť komponent".

Dychový tréning umožňuje rýchle
uvoľnenie, odbúranie stresu a rýchle
uvoľnenie kyslíka do tela. K dispozícii sú tri
možnosti frekvencie: pomalá, normálna a
plynulá.
Ovládanie hudby - pripojte hodinky k
aplikácii a ovládajte hudbu
prostredníctvom inteligentných hodiniek.

Dlhé stlačenie: zapnutie/vypnutie
Krátkym stlačením vstúpite do ponuky
a vrátite sa späť
Dvojitým stlačením zmeníte vzhľad
ponuky
Otáčaním gombíka môžete posúvať
stránky, vybrať domovskú obrazovku
atď.
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Tlačidlo

Počasie - prepojte hodinky s aplikáciou a
synchronizujte počasie.
Stopky - inteligentné hodinky majú funkciu
stopiek.

Časovač - hodinky merajú čas každú
sekundu.

Metabolizmus - hodinky majú funkciu
kontroly metabolizmu, ktorá prepočítava
celý denný objem cvičenia na
metabolizmus. Hodnoty sa zobrazujú na
hodinkách a v aplikácii. Zaznamenáva vašu
týždennú hodnotu metabolizmu a
vizualizuje účinnosť vášho cvičenia.

V počiatočnom stave hodiniek je funkcia
Bluetooth pre hovory vypnutá, potom
nemôžete používať funkcie volania a
ovládania hudby. Ak chcete otvoriť miestnu
ponuku, prejdite na obrazovke hodiniek
nadol a zvýraznite ikonu slúchadiel s
apostrofom bluetooth.
Po jeho zapnutí nájdete pripojenie
Bluetooth v systéme mobilného telefónu
(ak je zapnuté jeho pripojenie Bluetooth).
Po správnom pripojení môžete používať
funkcie prehrávania hudby a volania.

od 1 do 29 - uvoľnené
30 až 59 - normálne,
60 až 79 - stredná,
80 až 99 - vysoká.

Pulz - hodinky majú schopnosť neustále
monitorovať pulz, a to po dobu 24
hodín, pričom jeho hodnotu
prispôsobujú pohode:

Nastavenia - jas hodiniek, pevný čas,
nastavenia telefónu, rozjasnenie
hodiniek podľa pohybu zápästia, režim
nerušiť, zvuk a vibrácie, prepínanie
jazykov, pripojenie k telefónu, heslo,
informácie o hodinkách, reštart,
továrenské nastavenia, vypnutie.

Nabíjanie
Dotknite sa kontaktov magnetického
nabíjacieho kábla hodiniek.
Po úspešnom pripojení sa na displeji
zobrazí ikona nabíjania.

Pozor:
1. Nenabíjajte na vlhkom mieste.
2. Uistite sa, že kovové kontakty na puzdre
hodiniek a magnetický nabíjací kábel nie
sú znečistené.
3. Kovové kontakty na zadnej strane
hodiniek a nabíjací kábel pravidelne čistite
čistou handričkou. Uistite sa, že nabíjací
kábel je v úplnom kontakte s kontaktmi na
hodinkách, aby sa zabezpečilo správne
nabíjanie.
4. Z bezpečnostných dôvodov by ste mali
pri nabíjaní používať port USB počítača
alebo si vybrať napájací zdroj s výstupným
výkonom nepresahujúcim 5 V 1 A.

Prenos údajov cez Bluetooth
Po pripojení k mobilnému telefónu
hodinky okamžite synchronizujú niektoré
údaje z telefónu cez Bluetooth vrátane
počasia, upozornení, zdravotných údajov
atď. Po odpojení sa údaje
nesynchronizujú.

Opatrenia

5. Zariadenie využíva vstavanú batériu a je
zakázané ho samostatne rozoberať.
6. V prípade prasknutia a vytečenia batérie
zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
1.Ochrana:
- Hodinky čistite mäkkou handričkou, aby
boli hodinky a remienok čisté (použite čistú
vodu alebo morskú vodu)
- uistite sa, že je šošovka srdcovej
frekvencie na hodinkách blízko vašej
pokožky.
- teplota pokožky na zápästí je príliš nízka
kvôli počasiu, ktoré kontroluje vašu srdcovú
frekvenciu.

- prosím, nenoste hodinky v sprche.
- Hodinky nenoste vo vyhrievanom
bazéne, v saune ani v inom prostredí s
vysokou teplotou a vlhkosťou.
- hodinky by sa nemali nosiť pri umývaní
rúk alebo tváre alebo pri práci, pri ktorej
sa používa mydlo alebo čistiaci
prostriedok.
- po ponorení do mora nezabudnite z
hodiniek zmyť všetku soľ alebo nečistoty.

ZÁRUKA
Záručný servis:
1. Pri bežnom používaní výrobkov, pokiaľ
výrobok nevykazuje mechanické
poškodenie a nebol spôsobený
nesprávnym používaním, môžu
spotrebitelia využiť bezplatný záručný
servis počas 24 mesiacov od dátumu
nákupu.
2. Spotrebitelia nemôžu využiť záruku, ak:
A. škodu si spôsobili sami,
B. uplynula záručná doba,
C. nepoužívali výrobok v súlade s
návodom na použitie a údržbu,
D. výrobky boli rozobrané, opravené
svojpomocne alebo ponorené do vody.
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2.Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď
ide o vodotesné hodinky):
venujte pozornosť nasledujúcim
metódam, pretože zhoršujú
hydroizoláciu.

1. Výsledky meraní tohto výrobku slúžia len
na informačné účely, nie na lekárske účely.
2. Tento výrobok je vodotesný podľa normy
IP67 a nemôže sa používať v kontakte s
vodou.
3. Niektoré funkcie sa v príslušnej verzii
softvéru líšia.
4. Neplavte, nepotápajte sa ani
nepoužívajte zariadenie pod vodou.

Smartwatch
Wi12

Návod na použitie


