
Smartwatch

Wi12



Opis produktu
Zestaw zawiera: 
- zegarek Wi12
- magnetyczny przewód ładujący
- instrukcję

Pokrętło

Ekran dotykowy

Czujnik

Miejsce ładowania

Pokrętło

 Długie naciśnięcie włącz/wyłącz
 Krótkie naciśnięcie powoduje
wejście do menu oraz powrót
Podwójne naciśnięcie pokrętła
powoduje zmianę wyglądu menu
Przekręć pokrętło, aby przewijać
strony, wybrać ekran główny, itp.
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W dół: ustawienia

W górę: powiadomienia

W prawo/lewo:
wybór ekranu

głównego



1. Pobierz aplikację „WearFit PRO” na swój telefon komórkowy i zainstaluj ją. Możesz
bezpośrednio wyszukać ją w sklepie z aplikacjami lub zeskanować powyższy kod QR.
2. Podłącz zegarek: 
- Skanuj połączenie kodem: Po włączeniu zegarka i wejściu na stronę wybierania, przesuń w
górę, aby przejść do funkcji ustawień, kliknij przycisk skrótu „zeskanuj połączenie kodem”, kod
QR połączenia pojawi się i możesz bezpośrednio zeskanować połączenie kodu w Wearfit
Pro.
- Połączenie ręczne: po włączeniu funkcji Bluetooth w telefonie komórkowym otwórz
aplikację oraz wyszukaj urządzenie.
- Połącz się i zadzwoń przez bluetooth
W początkowym stanie zegarka Bluetooth dla połączeń jest wyłączony, wtedy nie można
używać funkcji wykonywania połączeń i sterowania muzyką. Aby otworzyć menu skrótów
należy przewinąć ekran zegarka w dół i podświetlić ikonę słuchawki z apostrofem bluetooth.
Po włączeniu możesz znaleźć połączenie bluetooth w systemie telefonu komórkowego (gdy
jego bluetooth jest włączony). Po właściwym połączaniu możesz korzystać z funkcji
odtwarzania muzyki i wykonywania połączeń

Podłącz zegarek

Zeskanuj kod, aby pobrać darmową
aplikację "Wearfit Pro"



Aby wybrać ekran główny na zegarku przesuń palcem w prawo lub  w lewo na ekranie
dotykowym.

Przesuń palcem w lewo na stronie wybierania numerów, aby wprowadzić inteligentne
komponenty. System wstępnie ustawia 3 komponenty. Kliknij „Dodaj komponent” po
prawej stronie, aby dodać komponenty, maksymalnie 5 komponentów. Długo naciśnij
komponent, aby przejść do strony „Usuń komponent”.
Aby wejść w menu naciśnij krótko pokrętło. Następnie dwukrotne szybkie kliknięcie w
pokrętło spowoduej zmianę wyglądu menu. Są trzy rodzaje menu. Aby powrócić do
strony głównej naciśnij krótko pokrętło.
Na stronie menu kliknij ikonę dowolnej aplikacji, aby przejść do odpowiedniej funkcji,
przesuń w prawo, aby powrócić, i naciśnij boczny przycisk, aby powrócić do głównej
strony wybierania.
Menu można przesuwać palcem po ekranie dotykowym lub przekręcając przycisk boczny.
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Instrukcja interfejsu zegarka



Informacje o aktywności w ciągu dnia tj.ilośc zrobionych kroków, spalone kalorie, przybyty
dystans

Smartwatch podczas snu zapisuje takie dane jak: długość oraz jakość snu, a także ilość
przebudzeń w ciągu nocy

Tętno, czyli puls: jest to ilość uderzeń mięśnia sercowego na 1 minutę. Wybierz ikonkę serca z
menu oraz odczekaj kilkanaście sekund. Wynik zostanie pokazany na ekranie zegarka. Przyjętą
normą jest granica od 60 do 100 uderzeń na minutę. 

Natlenienie Krw: jako normę przyjmuje się, że poziom saturacji powinien wynosić od 95 do 100%.
By zmierzyć natlenienie krwi  w menu smartwatcha należy wybrać natlenienie krwi" (SpO2) i
odczekać kilkanaście sekund. Wynik zostanie pokazany na ekranie zegarka

Ciśnienie krwi: Przyjętą normą dla ciśnienia skurczowego jest 120 mm Hg , natomiast dla ciśnienia
rozkurczowego 80 mm Hg . Wybierz ikonę ciśnienia krwi i odczekaj kilkanaście sekund. Wynik
zostanie pokazany na zegarku.

Trening oddechowy pozwala szybko się zrelaksować, złagodzić stres i szybko uwalnie tlen do
organizmu. Dostępne są trzy opcje częstotliwości: wolna, normalna i płynna

Sporty w pomieszczeniu: bieganie na bieżni, jazda na rowerze stacjonarnym, basen, pompki,
brzuszki i inne sporty siłowe

Tryby sportowe na świeżym powietrzu: bieganie, jazda na rowerze, pływnie, brzuszki, piesze
wycieczki, wędrówki i inne sporty na świeżym powietrzu

 
 

 Połącz się i zadzwoń przez bluetooth. W początkowym stanie zegarka Bluetooth dla
połączeń jest wyłączony, wtedy nie można używać funkcji wykonywania połączeń i sterowania
muzyką.

Funkcje:



Sterowanie muzyką -połącz zegarek z aplikacją, aby móc sterować muzyką za pomocą
smartwatcha

Pogoda- połącz zegarek z aplikacją aby umożliwić zsynchronizowanie pogody

Stoper- smartwatch posiada funkcję stopera

Timer- zegarek mierzy czas w każdej sekundzie

Metabolizm- Zegarek posiada funkcję kontrolowania metabolizmu, konwertuje całą dzienną ilość
wykonywanych ćwiczeń na metabolizm. Wartości są wyświetlane na zegarku i w aplikacji.
Rejestruje tygodniową wartość metabolizmu i tworzy wizualizację efektywności ćwiczeń

Puls- Zegarek ma możliwość ciągłego monitorowania pulsu, przez 24 godziny, dostosowuje
wartość do samopoczucia, od 1-29 zrelaksowany, 30-59 normalny, 60-79 średni, 80-99 wysoki

Ustawienia- jasność zegarka, czas stały, ustawienia telefonu, rozjaśnianie zegarka za pomocą ruchu
nadgarstka, tryb nie przeszkadzać, dźwięk i wibracja, przełączanie języka, połączenie z
telefonem, hasło, informacje o zegarku, ponownie uruchomienie, przywrócenie ustawień
fabrycznych, wyłączanie.



Ładowanie

Przyłóż styki magnetycznego przewodu ładującego do zegarka. 
Po pomyślnym połączeniu na wyświetlaczu pojawi się ikona ładowania.

Uwaga:
1. Nie ładuj w wilgotnym miejscu.
2. Upewnij się, że metalowe styki na obudowie zegarka i magnetyczny przewód ładujący
nie są zabrudzone.
3. Należy regularnie czyścić metalowe styki z tyłu zegarka oraz przewód ładujący czystą
ściereczką. Upewnij się, że przewód ładujący jest w pełnym kontakcie ze stykami zegarka,
aby zapewnić prawidłowe ładowanie.
4. Dbając o bezpieczeństwo należy korzystać z portu USB komputera lub wybrać zasilacz
o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 5V 1A podczas ładowania.



Podstawowe parametry
Nazwa: Smartwatch Wi12
Bateria: 200mAh
Rozmiar ekranu: 1,69 cala
Rozmiar: 46 * 37 * 10 mm
Materiał paska: silikon
Bluetooth: Blueteeth5.2
Rozdzielczość: 384 * 384
Wymagania sprzętowe: Android 5.0 lub iOS 10.0 i nowszy

Po podłączeniu do telefonu komórkowego zegarek natychmiast zsynchronizuje niektóre
dane z telefonu poprzez Bluetooth, w tym pogodę, powiadomienia, dane dotyczące
zdrowia, itp. Po rozłączeniu dane nie będą się synchronizować.

Środki ostrożności

Transmisja danych Bluetooth 

1. Wyniki pomiarów tego produktu służą wyłącznie do celów informacyjnych, a nie do
celów medycznych.
2. Stopień wodoodporności tego produktu to IP67 i nie można go używać przy kontakcie
z wodą.
3. Niektóre funkcje różnią się w odpowiedniej wersji oprogramowania.
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