Instrukcja Smart-watcha ak12

Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi

1. Włączanie/Wyłączanie
Włączanie: W stanie wyłączenia naciśnij przycisk dotykowy

przez 3 sekundy, aby go włączyć i przejść do głównego interfejsu

Port
ładowania
Naciśnij główny interfejs przez 3 sekundy, aby przejść do adresu Bluetooth i
interfejsu wersji oprogramowania.Przy pierwszym użyciu upewnij się, że ma
wystarczający poziom naładowania baterii. Jeśli nie można go włączyć z powodu
niskiego poziomu baterii, należy go najpierw naładować, aby uzyskać więcej
operacji
Wyłącz: W głównym interfejsie,
przejdź do interfejsu wyłączania i C) 1
naciśnij przycisk dotykowy na 3
sekundy, aby go wyłączyć

2.Ściągnij i zainstaluj "hband"
1) Pobierz i zainstaluj,
skanując kod QR na prawym
obrazku
2) Systemy Android:
wyszukiwanie "Hband"
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na rynkach aplikacji, takich jak Moja aplikacja, Google Play i Hi
market, w celu pobrania i zainstalowania; Systemy IOS: Wyszukaj „H
Band” w App Stare, aby go pobrać i zainstalować

3.Rejestracja i logowanie aplikacji
Po uruchomieniu "H Band" przejdź do interfejsu rejestracji /
logowania; zalogować się do Aplikacji poprzez email lub
numer telefonu komórkowego i ustawić hasło, lub
użytkownicy mogą zalogować się do niej bez konta. (Fili w
danych osobowych zgodnie z monitami wyświetlanymi po
zalogowaniu
4.Podłączanie opaski, aktualizacja oprogramowania
Po podłączeniu opaski na rękę z opaską „H Band”, najpierw
włącz Bluetooth telefonu komórkowego; uruchom "H
Band" i zaloguj się; następnie kliknij „Ustawienia” -> „Moje
urządzenie” -> wybierz „AK12”, aby się połączyć i powiązać.
(Wybierz połączenie z czterema końcowymi cyframi takimi
samymi jak adres Bluetooth opaski)
5.Po połączeniu opaski z opaską „H Band” kliknij
6.„Konfiguracja” -> „Moje urządzenie” -> „Aktualizacja
oprogramowania”, aby bezpośrednio zaktualizować opaskę
7.Tryby Funkcjonalne
Różne tryby funkcjonalne można szybko przełączać, klikając
przycisk dotykowy. Kolejność sprawdzania funkcji jest
następująca:
8.Główny interfejs: (Włącz stronę aplikacji mobilnej
„Ustawienia” -> „Moje urządzenia” -> „Ustawienia stylu
głównego interfejsu”) data, godzina, tydzień, bateria, stan
niebieskich zębów, numery kroków, kalorie

11111

�--- ";�..
Interfejs kalorii

Interfens serca

Interfejs snu

Interfejs ciśnienia krwi

W interfejsie ciśnienia krwi lub tętna ciśnienie krwi i tętno użytkownika
można mierzyć ręcznie. Migająca ikona oznacza testowanie. Czas
trwania testu tętna wynosi 60 sekund, a dla ciśnienia krwi 70 sekund
(niezależnie od tego, czy dane są mierzone, czy nie). ((Dane służą
wyłącznie jako odniesienie, a nie do użytku medycznego)
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Interfejs szukania telefonu

Po połączeniu opaski z aplikacją przejdź do opcji „moje urządzenie”>
ustawienie przełącznika „, aby włączyć przełącznik„ wyszukiwania
mobilnego ”: przejdź do interfejsu wyszukiwania na telefon
komórkowy i naciśnij go przez 3 sekundy, aby rozpocząć
wyszukiwanie telefonu komórkowego: pojawi się dynamiczna ikona
wyświetlane podczas wyszukiwania: w połączeniu Bluetooth
podłączony telefon wyda nasze dźwięki zachęty: kliknij raz, aby
wyjść z interfejsu wyszukiwania telefonu komórkowego

Interfejs stoperu
Po połączeniu opaski z aplikacją przejdź do „Moje
urządzenie” -> „Przełącz ustawienie”, aby włączyć
przełącznik
„Funkcja stopera” w aplikacji, a interfejs stopera pojawi
się na opasce; interfejs stopera nie pojawi się na
opasce, jeśli przełącznik funkcji stopera w aplikacji jest
wyłączony. Wchodząc w tryb stopera, przytrzymaj go
przez 3 sekundy, aby przejść do
stanu przygotowania stopera; kliknij raz, aby rozpocząć
odmierzanie czasu stopera, kliknij raz, aby wstrzymać i naciśnij
przez 3 sekundy, aby wyjść; w przestrzeni stopera wyświetlane są
przypomnienia o wszystkich operacjach poza połączeniami
przychodzącymi
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Interfejs trybu pracy:Naciśnij interfejs trybu pracy przez 3 sekundy,
aby przejść do trybu sportowego. Tryb sportowy ma trzy interfejsy, a
mianowicie główny interfejs trybu sportowego, interfejs pauzy
(interfejs startowy pojawi się po wstrzymaniu) i interfejs wyjścia.
Automatycznie powróci do głównego jeśli tryb sportowy nie działa
przez 3 sekundy. ekran zgaśnie po wyświetleniu przez 1 sekundę.
przejdzie do głównego interfejsu trybu sportowego po jego aktywacji
przez kliknięcie lub obrócenie nadgarstka
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Główny interfejs trybu sportowego

Główny interfejs sportowy rejestruje czas
trwania ćwiczeń, tętno, kalorie i kroki.

Naciśnij 3 sekundy, aby wstrzymać tryb sportowy, naciśnij 3 sekundy, aby
uruchomić tryb sportowy, naciśnij 3 sekundy, aby wyjść z trybu sportowego

Interfejs Odliczania: Po połączeniu opaski z aplikacją przejdź do "moje
urządzenie"> interfejs odliczania w aplikacji. Kliknij interfejs, aby rozpocząć
odliczanie: ustaw czas trwania pojedynczego odliczania: kliknij przycisk OK,
opaska zaświeci się i pojawi się interfejs odliczania . ekran zgaśnie po 3
sekundach i rozpocznie się odliczanie w aplikacji. po zakończeniu odliczania
opaska będzie wibrować przez 6 sekund, a odliczanie wyświetli odpowiedni
monit przez 10 sekund w postaci animacji.

Zdalne Fotografowanie
Przejdź do „Moje urządzenie” w aplikacji, kliknij funkcję
„fotografowanie”; telefon przejdzie bezpośrednio w tryb
fotografowania, a fotografujący Ul pojawi się na opasce;
potrząśnij opaską (lub kliknij przycisk dotykowy), telefon
automatycznie zrobi zdjęcia.

Uwagi:

1. Bardziej szczegółową analizę i rejestrację danych można obejrzeć w kliencie
2. Za pomocą przycisku dotykowego: Pojedyncze dotknięcie obszaru dotykowego pod
głównym ekranem, aby obudzić urządzenie i przejść do innych stron funkcyjnych.
Przytrzymaj obszar dotykowy, aby przejść do dalszych potrzebnych funkcji

3. Korzystanie z szybkiego podglądu: dzięki szybkiemu podglądowi możesz sprawdzić
godzinę lub wiadomość z telefonu na inteligentnych bransoletkach bez

4. Po prostu obróć nadgarstek do siebie, a ekran czasu pojawi się na kilka sekund.

Środki Bezpieczeństwa

a. Zabrania się wrzucania produktu do ognia z obawy przed wybuchem.
b. W silnym, statycznym środowisku mogą wystąpić awarie, np. brak
wyświetlania lub nieprawidłowy wyświetlacz itp., Nie używaj go w
środowisku o wysokim ciśnieniu lub silnym polu magnetycznym, aby
uniknąć zakłóceń elektrostatycznych
c. Ten produkt jest wodoodporny, ponieważ zimna woda lub gorąca
woda może spowodować zaparowanie soczewek
d. Żywotność baterii przy użyciu środowiska i zmian wzorców.
zrzeczenie sie

Ostrzeżenie: produkt nie jest urządzeniem medycznym.
Dane służą wyłącznie do celów informacyjnych, a nie do
użytku medycznego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub ulepszenia
produktu bez informowania. Wszystkie zdjęcia tutaj są
tylko w celach informacyjnych, Specyfikacje zależą od
fizycznego produktu

