
Gumb

Zaslon na dotik

Kontakt za
polnjenje

Senzor

Spodaj: nastavitve

Desno/levo:
izbira začetnega

zaslona

Na vrh: Obvestila

Opis izdelka
Komplet vsebuje:
- Oglejte si Wi12
- magnetni polnilni kabel
- smernice

Priključitev ure

Skenirajte kodo in prenesite brezplačno
aplikacijo Wearfit Pro.

1. Prenesite aplikacijo "WearFit PRO" v svoj
mobilni telefon in jo namestite. Lahko jo
neposredno poiščete v trgovini z
aplikacijami ali poskenirate zgornjo kodo
QR.
2. Priključite uro:
- Skeniranje kode: Po vklopu ure in vstopu
na stran z obrazom ure povlecite navzgor,
da vstopite v funkcijo nastavitev, in kliknite
bližnjico "skeniranje povezave s kodo".
Prikazala se bo povezovalna koda QR, ki
jo lahko skenirate neposredno na napravi
Wearfit Pro.
- Ročna povezava.
- Povežite se in kličite prek povezave
Bluetooth.

Navodila za spremljanje
vmesnika

3.Za vstop v meni na kratko pritisnite gumb .
Nato s hitrim dvoklikom spremenite videz
menija. Na voljo so tri vrste menijev. Za
vrnitev na glavno stran kratko pritisnite
gumb .
4.Na strani menija kliknite katero koli ikono
aplikacije, da vstopite v to funkcijo,
podrsnite desno, da se vrnete nazaj, in
pritisnite stranski gumb, da se vrnete na
glavno stran klicalnika.
5.Po meniju se lahko pomikate s potegom
prsta po zaslonu na dotik ali z vrtenjem
stranskega gumba.

 
Funkcije

Informacije o dnevni aktivnosti, npr. število
prehojenih korakov, porabljene kalorije,
prehojena razdalja.

Pametna ura med spanjem beleži podatke,
kot so: dolžina in kakovost vašega spanca
ter število nočnih prebujanj.

Srčni utrip ali pulz: to je število srčnih
utripov v eni minuti. V meniju izberite ikono
srca in počakajte približno dvanajst
sekund. Rezultat se prikaže na zaslonu ure.
Sprejeta norma je 60 do 100 utripov na
minuto.

Nasičenost krvi s kisikom: standardno mora
biti nasičenost krvi med 95 % in 100 %. Če
želite izmeriti oksigenacijo krvi, v meniju
pametne ure izberite Blood Oxygenation "
(SpO2) in počakajte nekaj sekund. Rezultat
se prikaže na zaslonu ure.

Krvni tlak: Sprejeta norma za sistolični krvni
tlak je 120 mm Hg, za diastolični krvni tlak
pa 80 mm Hg. Izberite ikono za krvni tlak in
počakajte nekaj sekund. Rezultat se
prikaže na uri.

Povezovanje in opravljanje klicev prek
bluetooth: v začetnem stanju ure je
bluetooth onemogočen za klice, zato ne
morete uporabljati funkcij za nadzor klicev
in glasbe.

Načini športa na prostem: tek, kolesarjenje,
plavanje, počepi, pohodništvo in drugi
športi na prostem.

Notranji športi: tek na tekočem traku,
sobno kolesarjenje, plavanje v bazenu,
počepi, vaje za trebuh in drugi športi za
moč.

1.Če želite izbrati domači zaslon ure,
povlecite desno ali levo po zaslonu na
dotik.
2.Podrsnite v levo na strani za izbiranje, da
vstopite v pametne komponente. Sistem
prednastavi 3 komponente. klikom na
""Add Component" (Dodaj komponento)
na desni strani lahko dodate do 5
komponent. Dolgo pritisnite komponento,
da preidete na stran "Odstrani
komponento".

Trening dihanja omogoča hitro sprostitev,
lajšanje stresa in hitro sproščanje kisika v
telo. Na voljo so tri možnosti frekvence:
počasna, normalna in gladka.
Upravljanje glasbe - povežite uro z
aplikacijo in upravljajte glasbo s pametno
uro.

Dolg pritisk: vklop/izklop
S kratkim pritiskom vstopite v meni in
se vrnite nazaj
Z dvojnim pritiskom spremenite videz
menija
Z vrtenjem gumba pomikate strani,
izberete domači zaslon itd.
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Vreme - uro povežite z aplikacijo in
sinhronizirajte vreme.

Štoparica - pametne ure imajo funkcijo
štoparice.

Časomer - ura meri čas vsako sekundo.

Metabolizem - ura ima funkcijo nadzora
metabolizma, ki celotno dnevno
količino vadbe pretvori v metabolizem.
Vrednosti so prikazane na uri in v
aplikaciji. Zapisuje tedensko vrednost
metabolizma in prikazuje učinkovitost
vaše vadbe.

V začetnem stanju ure je funkcija
Bluetooth onemogočena za klice, zato ne
morete uporabljati funkcij za klicanje in
upravljanje glasbe. Če želite odpreti lokalni
meni, se na zaslonu ure pomaknite
navzdol in označite ikono slušalke
Bluetooth z apostrofom.
Ko je vklopljen, se povezava Bluetooth
prikaže v sistemu mobilnega telefona (če
je njegova povezava Bluetooth
vklopljena). Po pravilni povezavi lahko
uporabljate funkcije predvajanja glasbe in
klicanja.

od 1 do 29 - počasi
30 až 59 - normalno,
60 až 79 - Srednja,
80 až 99 - visoko.

Pulz - ura lahko 24 ur stalno spremlja
pulz in njegovo vrednost prilagaja
vašemu počutju:

Nastavitve - svetlost ure, fiksni čas,
nastavitve telefona, osvetlitev ure glede
na gibanje zapestja, način ne moti, zvok
in vibracije, preklop jezika, povezava s
telefonom, geslo, informacije o uri,
ponovni zagon, tovarniške nastavitve,
izklop.

Polnjenje

Dotaknite se kontaktov magnetnega
polnilnega kabla ure.
Po uspešni povezavi se na zaslonu prikaže
ikona polnjenja.

Pozor:
1. Ne polnite v vlažnem prostoru.
2. Prepričajte se, da kovinski kontakti na
ohišju ure in magnetni polnilni kabel niso
umazani.
3. Kovinske kontakte na zadnji strani ure in
polnilni kabel redno čistite s čisto krpo.
Prepričajte se, da je polnilni kabel v
popolnem stiku s kontakti na uri, da
zagotovite pravilno polnjenje.

4. Zaradi varnosti morate pri polnjenju
uporabljati vrata USB računalnika ali
izbrati napajalnik z izhodno močjo, ki ne
presega 5 V 1A.

Prenos podatkov prek povezave
Bluetooth

Ko je ura povezana z mobilnim
telefonom, prek povezave Bluetooth
takoj sinhronizira nekatere podatke iz
telefona, vključno z vremenom, opozorili,
zdravstvenimi podatki itd. Ko je povezava
prekinjena, se podatki ne sinhronizirajo.

Varnostni ukrepi

5. Naprava uporablja vgrajeno baterijo in
je prepovedano, da bi jo razstavili ločeno.
6. V primeru pretrganja in iztekanja
baterije se izogibajte stiku z očmi in kožo.

POMEMBNE INFORMACIJE
1.Zaščita:
- Uro očistite z mehko krpo, da bosta ura
in trak čista (uporabite čisto vodo ali
morsko vodo).
- poskrbite, da je leča za merjenje srčnega
utripa na uri blizu vaše kože.
- Temperatura kože na zapestju je
prenizka zaradi vremena, ki uravnava
srčni utrip.

- ne nosite ure pod tušem.
- Ure ne nosite v ogrevanem bazenu,
savni ali katerem koli drugem okolju z
visoko temperaturo in vlago.
- Ure ne smete nositi med umivanjem rok
ali obraza ali med delom, pri katerem se
uporablja milo ali detergent.
- po potopitvi v morje z ure sperite vso sol
ali umazanijo.

GARANCIJA
Garancijski servis:
1. 1.Pri običajni uporabi izdelkov, če
izdelek nima mehanskih poškodb in ni
nastal zaradi nepravilne uporabe, lahko
potrošniki 24 mesecev od datuma
nakupa koristijo brezplačne garancijske
storitve.
2. Potrošniki ne morejo izkoristiti
garancije, če:
A. škodo si je povzročil sam,
B. garancijski rok je potekel,
C. izdelka niso uporabljali v skladu z
navodili za uporabo in vzdrževanje,
D. so bili izdelki razstavljeni,
samopopravljeni ali potopljeni v vodo.
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2.Opombe o vodoodpornosti (tudi če gre
za vodoodporno uro):
bodite pozorni na naslednje metode, saj
poslabšujejo hidroizolacijo.

1. Rezultati meritev tega izdelka so zgolj
informativne narave in ne v medicinske
namene.
2. Ta izdelek je vodotesen v skladu s
standardom IP67 in ga ni mogoče
uporabljati v stiku z vodo.
3. Nekatere funkcije se v posameznih
različicah programske opreme razlikujejo.
4. Ne plavajte, se ne potapljajte in naprave
ne uporabljajte pod vodo.
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Navodila za uporabo


