
Rozmiar ekranu:  1,3 cala

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Poziom wodoodporności:  IP68 

Rodzaj baterii:  litowo-polimerowa

Pojemność baterii:  300 mAh

Czas ładowania:  2 godziny

Rozmiar bransoletki: 44,7 mm * 11,4 mm

Ładowanie:  ładowanie magnetyczne, napięcie 5 V

Ekran dotykowy: pełny ekran dotykowy

Zestaw: Smartwatch / ładowarka magnetyczna / instrukcja
obsługi

Podstawowe parametry

Ostrzeżenie

Jeśli wystąpi problem z jakością produktu lub użycie
produktów  nie  jest  jasne,  skontaktuj  się  z  naszym  sklepem,
szybko się tym zajmiemy.

Wyniki pomiarów tego produktu służą wyłącznie do celów
informacyjnych , a nie do jakichkolwiek celów medycznych. Należy
postępować zgodnie z instrukcjami lekarza i nie polegać na
wynikach pomiarów przy samodzielnej diagnostyce i leczeniu.

Klasa wodoodporności to IP68 , która może być używana do
codziennego  użytkowania,  ale bransoletki  nie  można  używać  do
nurkowania  i  umieszczać  pod  wodą  przez  długi  czas .  Ponadto
produkt  ten  nie  zapobiega  gorącej  wodzie,  ponieważ  para  wodna
będzie oddziaływać na bransoletkę.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania treści
niniejszej  instrukcji bez  powiadomienia.  Niektóre  funkcje  różnią
się w innych wersjach oprogramowania, co jest normalne.

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
SMARTWATCH ZAXER ZT92

Dziękujemy za wybranie naszego inteligentnego
zegarka. Możesz przeczytać tę instrukcję i dokładnie
zrozumieć zasady użytkowania i obsługi sprzętu.
Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
w treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego
powiadomienia.



Zeskanuj powyższy kod QR lub wyszukaj WearFit2.0 w sklepie z
aplikacjami, aby pobrać i zainstalować.

Po podłączeniu urządzenia do zegarka pojawią się informacje o parowaniu.
Musisz kliknąć 'zgadzam się'. Aplikacja Bluetooth i audio Bluetooth muszą
być  połączone  w  tym  samym  czasie  (problem  z  protokołem  Bluetooth).
Audio  Bluetooth  można  używać  tylko  po  ustawieniu  połączenia  Bluetooth
aplikacji.  Audio  Bluetooth  zostanie  wyłączone  90  sekund  po  włączeniu
zegarka, dlatego należy nadać priorytet połączeniu po włączeniu zegarka.

Jeśli chcesz jednocześnie połączyć funkcje połączenia aplikacji Bluetooth i
audio Bluetooth, zegarek wyłączy audio Bluetooth po 90 sekundach
włączenia, więc konieczne jest połączenie od razu po uruchomieniu w tym
samym czasie.

Wprowadzenie do WearFit 2.0

Strona główna, dodatkowe funkcje, dane osobowe

Rejestr połączeń:  może zapisywać połączenia wykonane przez
zegarek.
Kontakt:  8 kontaktów można zapisać w aplikacji i
zsynchronizować z zegarkiem.
Wybierz: wprowadzanie numerów i nawiązywanie połączeń.
SOS:  dostępne połączenie alarmowe.
Ustawienia wybierania:  wyciszanie/wibracje/włączanie lub
wyłączanie wibracji.

Funkcje

Tryb  wybierania: czas,  data  i  moc  (po  podłączeniu  aplikacji  czas
zegarka automatycznie zsynchronizuje się z czasem telefonu
komórkowego, czasu nie można ustawić na zegarku).

Informacje o statusie:  rejestruje kroki dnia i tygodnia.

Telefon: nagrywanie rozmów / kontakt / wybieranie numeru /
połączenie alarmowe / ustawienie wybierania.

Sen:  bransoletka rejestruje i pokazuje całkowity czas snu, jak
również czas głębokiego snu i czas lekkiego snu. Można wyświetlić
dokładniejszą  analizę  informacji  i  zapisać  synchronicznie  dane  w
aplikacji.

Pomiar  tętna: aby  zmierzyć  aktualną  wartość  tętna  i  wyświetlić
wyniki pomiarów kliknij ikonę 'tętno', aby przejść do interfejsu
pomiaru tętna. Bardziej szczegółową analizę informacji i zapis
danych można wyświetlać synchronicznie w aplikacji.

Pomiar  ciśnienia  krwi:   aby  zmierzyć  aktualną  wartość  ciśnienia
krwi  i  wyświetlić  wyniki  pomiarów  kliknij  ikonę  'ciśnienie  krwi',  aby
przejść do interfejsu pomiaru ciśnienia krwi.  Bardziej  szczegółową
analizę informacji i zapis danych można wyświetlać synchronicznie
w aplikacji.

Pomiar  tlenu  we  krwi:   aby  zmierzyć  aktualną  wartość  tlenu  we
krwi  i  wyświetlić  wyniki  pomiarów  kliknij  ikonę  'tlen  we  krwi',  aby
przejść  do  interfejsu  pomiaru  tlenu  we  krwi.  Bardziej  szczegółową
analizę informacji i zapis danych można wyświetlać synchronicznie
w aplikacji.

Kontrola  zdjęć:   włącz  funkcję  w  aplikacji,  aby  użyć  sterowania
aparatem telefonu w celu robienia zdjęć za pomocą smartwatcha.

Tryb sportowy: kliknij interfejs trybów sportowych, aby z nich
skorzystać. Wewnątrz znajduje się osiem trybów sportowych:
szybki  marsz  /  bieganie  /  jazda  na  rowerze  /  wspinaczka  górska  /
piłka nożna / koszykówka / badminton / tenis stołowy. Czas
ćwiczeń i kalorie są rejestrowane w każdym interfejsie trybu.

Podnieś, aby podświetlić ekran:  włącz / wyłącz funkcję
podnoszenia ręki w celu podświetlenia ekranu.

Czas  jasności  wyświetlacza: kliknij,  aby  wprowadzić  ustawienie
czasu trwania jasnego ekranu. Czas trwania jasnego ekranu można
wybrać 3/5/8/10 s

Stoper:  oblicza czas z funkcją pauzy i startu.

Wyszukaj telefon:  gdy bransoletka jest połączona z aplikacją,
kliknij 'Wyszukaj telefon', aby wyszukać telefon komórkowy, a
następnie Twój telefon zadzwoni.

Ustawienia:  znajdziesz tu numer wersji zegarka, przywracanie
ustawień fabrycznych i wyłączanie.

Więcej funkcji:  przypomnienie o ładowaniu, przypomnienie o
ruchu,  przypomnienie  o  aktualizacji,  przypomnienie  o  połączeniu,
budzik itp.

Wymagania sprzętowe

Android 4.4  i nowsze wersje lub iOS 8.5  i nowsze wersje
Bluetooth 4.0  i nowsze wersje

Szczegóły produktu

Kod QR aplikacji WearFit2.0
 

(WearFit2.0 umożliwia korzystanie z
funkcji aplikacji mobilnej)

Moduł snu: zapisuj dzienne, tygodniowe i miesięczne informacje
o  śnie  w  formie  wykresu.  Opierając  się  na  danych  bransoletki,
oblicza dzienną jakość snu i czas snu.

Moduł  kroków: zostanie  narysowany  wykres  przedstawiający
odpowiednio  spalone  kroki,  dystans  i  kalorie.  Uwzględnia  dane
dzienne, tygodniowe i miesięczne .

Moduł  tętna: Podaje  szczegółowe  informacje  o  tętnie  w  ciągu
dnia,  tygodnia  i  miesiąca.  Twoje  tętno  będzie  odczytywane  co
godzinę.

Moduł ciśnienia krwi: Podaje szczegółowe informacje o
ciśnieniu krwi codziennie, co tydzień i co miesiąc. Twoje ciśnienie
krwi będzie odczytywane co godzinę.

Moduł tlenu we krwi: Podaje szczegółowe informacje o
poziomie tlenu we krwi codziennie, co tydzień i co miesiąc. Twoje
stężenie tlenu we krwi będzie odczytywane co godzinę.
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