
Instrukcja obsługi zegarka 

Opaska wymaga obsługi aplikacji, aby połączyć się z telefonem
komórkowym. Przed pobraniem aplikacji zapoznaj się z
wymaganymi warunkami platformy sprzętowej dla systemu
mobilnego. Skanowanie metodą wyszukiwania: skanowanie QR os w
celu pobrania.

1. POBIERZ APLIKACJĘ "WEARHEALTH"

Używając opaski po raz pierwszy, naładuj ją, aby aktywować.

2. Aktywuj i naładuj opaskę na rękę

3. Powiąż urządzenie
Klikając w przyciski "Bluetooth" masz możliwość połączenia
swojego zegarka z aplikacją w telefonie komórkowym.

Klawisz funkcyjny: pojedyncze kliknięcie: funkcja przełączania
długie naciśnięcie: aktywacja, zmiana modelu.
Po pomyślnym powiązaniu telefonu komórkowego ruch i sen będą
rejestrowane i analizowane synchronicznie.

4. Zacznij korzystać

Przy pierwszym użyciu opaski należy zapewnić wystarczającą
moc. Jeśli nie uda się uruchomić przy niskim poziomie naładowania
baterii, należy całkowicie naładować opaskę na nadgarstek i
rozpocznie się ona automatycznie po naładowaniu.
ON / OFF: przełącz na stronę wyłączoną, jak pokazano na rysunku
ON: długie naciśnięcie ekranu dotykowego opaski na rękę, aby
rozpocząć
OFF: przełącz na stronę wyłączoną, jak pokazano na rysunku.
Długie naciśnięcie klawisza powoduje wyłączenie.

5. Instrukcja obsługi przy pierwszym użyciu

Po połączeniu z opaską na rękę znajdź „Zarządzanie opaskami”
na interfejsie „Ja”. Gdy telefon z systemem Android po raz pierwszy
wejdzie w „Zarządzanie opaskami”, pojawi się powiadomienie o
otwarciu powiadomienia o otwarciu. Po wybraniu OK otwórz
przełącznik na wyskakującej stronie po uprawnieniu do
powiadomienia. Gdy system IOS połączy się z opaską, żądanie
parowania pojawi się automatycznie. Pozwól na powiązanie, w
przeciwnym razie opaska nie może otrzymać powiadomienia. 

6. Ustawienie powiadomienia:

W „Opasce na nadgarstek” włącz lub wyłącz ekran rozjaśniający,
podnosząc / biegnąc nadgarstek. Rozjaśnij ekran, podnosząc
nadgarstek: opaska porusza się do pozycji normalnej, patrząc w
pionie, kąt nachylenia powierzchni wynosi 30-85, a ekran rozjaśnia
się automatycznie.

7. Rozjaśnij ekran, podnosząc / uruchamiając nadgarstek

Opaska na rękę obsługuje przekazywanie informacji i wyświetlanie:
Skype, Whatsapp, Facebook, WeChat, QQ, SMS itp.
Po otrzymaniu wiadomości przez opaskę naciśnij i przytrzymaj
przez 3 sekundy, aby powrócić do głównego interfejsu.

8. Informacje PUSH

Podczas pierwszego pomiaru opaski na rękę wymagana jest
kalibracja pomiaru. Aby zachować dokładniejsze dane pomiarowe,
należy dokładnie skalibrować i dokładnie wprowadzić pierwotną
wartość ciśnienia krwi.

9. Kalibracja pomiaru

pomiar tętna
pomiar ciśnienia krwi
stoper
tryb sportowy
budzik
wiadomość

10. Funkcje


