
Start a varování

Prosím, konzultujte s doktorem váš zdravotní stav, data z hodinek slouží pouze

orientačně.

Podpora zařízení: Android 5.1

IOS 8.0

BT 4.0 a vyšší

Nabíjení hodinek ( Poprvé nabíjejte 2 hodiny)

Použijte mobilní telefon pro stáhnutí aplikace WearFit 2.0

Krok 1: Otevřete „WearFit2.0 Mine“- správa připojení „- Vázat náramek“- Najděte I9 a

vyberte- Spárovat „-“

Jak vypnout zařízení: Na stránce rozhraní hodinek dlouze stiskněte horní klávesu na 5

sekund a poté zvolte vypnutí.  Hodinky se vypnou a budou vibrovat.  3 Rozhraní funkcí

hodinek 3.1 Ciferník: dlouze stiskněte ciferník, lze jej změnit na 5 různých ciferníků.

zobrazená data, čas atd. Přizpůsobený ciferník: přejděte na APP wearfit 2.0 ---

Mine-Správa zařízení-Rozložení-Vyberte obrázek-Vyfotit/Vybrat

fotografii-Vybrat-Odeslat-Hotovo.  Poté můžete vidět, že se fotografie zobrazí ve

vašich hodinkách.  d.  3.2 Na stránce ciferníku přesuňte prst na pravou stránku.

Zobrazeno níže.  Nastavení: Na této stránce můžete nastavit ztlumení vytáčení, otřesy

vytáčení, vibrace hovoru.  Telefonní hovor: můžete zkontrolovat záznamy telefonních

hovorů, kontakty, klávesnici, SOS, nastavení vytáčení. Tepová frekvence: změřte své

srdeční frekvence.  Počasí: zobrazuje stav počasí. Stav: zobrazení počtu kroků.

Spánek: zobrazení stavu spánku, jako je doba spánku, doba hlubokého spánku atd.

3.3 Jak ukazuje fotografie 1, dotkněte se prstem a přejděte na další stránku.

Přesunete běh kruhů a jak ukazuje fotografie 2, také dotykem prstu přejděte na

konkrétní stránku pro měření nebo zobrazení funkcí. QF Ab Music: pomocí této funkce

hodinek můžete ovládat přehrávání hudby ve svém mobilním telefonu.  Najít telefon:

Tuto funkci můžete použít k nalezení telefonu.  Stopky: použijte funkci stopek.  Sport:

podle vašeho výběru je 10 různých sportovních typů. QR kód: wearfit 2.0 QR kód pro

skenování a stahování.  SP02: změřte svá data SPO2. TK: změřte údaje o krevním

tlaku.  Fotoaparát: ovládání fotoaparátu mobilního telefonu pořizováním fotografií.

Časovač: můžete nastavit čas použití časovače.  3.5 APF App „Ra ope ado Spo2 2.

Přejděte na 3.5.2 34 Na stránce s ciferníkem můžete dotykem prstu shora a dolů přejít

na stránku jako Přejít na níže. Nerušit: můžete zapnout nebo vypnout nerušit  funkce.

QR kód: wearfit 2.0 QR kód pro skenování a stahování. Jas: můžete upravit jas.  O

aplikaci: můžete zkontrolovat verzi firmwaru a adresu Mac.  0%08 09:30 NHI 3.5 Zvyšte

jas obrazovky, Připomenutí proti ztrátě, Připomenutí hovoru, Připomenutí SMS,



Oznámení aplikace.  Aplikace „WearFit2.0“- „Důl“- „Správa zařízení“ --- klikněte a

otevřete „Zvýšení světlé obrazovky“, „Připomenutí proti ztrátě“.  poté přejděte na

„Inteligentní připomenutí“, otevřete „Připomenutí hovoru“, „Připomenutí SMS“,

„Oznámení APP“ -otevřete „WhatsApp“, „Facebook“ atd. 3.5.1 Najít náramek Přejít

na APP, Mine -Správa zařízení -najít  náramek, hodinky budou vibrovat.  3.5.2 Měření

Přejděte na APP, vyberte nahoru „měření“

4 APP Další funkce 4.1 „Domů“ Můžete zkontrolovat všechna data na této stránce,

jako je krok, spánek, tep, tlak, tlak, sp02, únava atd. 4.2 Připomenutí vsedě, budík.

„Důl“ - „Správa zařízení“ - „Inteligentní připomenutí“ „Budík“, lze nastavit 8 alarmů.

„Moje“ - „Správa zařízení“ - „Inteligentní připomenutí“ - „Sedavé připomenutí“

„Moje“ - „Správa zařízení“ - „Inteligentní připomenutí“ - „Nerušit“, lze nastavit

časové období nerušit.  . Otevřete APP, klikněte vlevo nahoře na „blesk“, můžete

vstoupit do týdenních zpráv o stavu. Tato stránka může kontrolovat všechna data

týdně, jako jsou kroky, spánek, tep, tlak, kyslík atd., Vám může připomenout nějaké

cvičení. 5  Představení dílů Chytré hodinky 1 Nabíjecí kabel 1 Balení *1 Uživatelská

příručka *1


