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Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento návod a riadne si ho uschovajte 
Popis produktu
Obsah balenia:
inteligentné hodinky (vrátane remienka) X 1, magnetický nabíjací kábel X 1, 
Prehľad produktov, Tlačidlo gombíka, Senzor srdcovej frekvencie, Plne dotykový displej, 
Nabíjací port

Funkcie tlačidla:
1. Dlho stlačte spínač pre zapnutie;
2. Krátkym stlačením displeju vstúpite do menu, krátkym stlačením sa vrátite späť; 
3. Dvojitým kliknutím na stránku menu prepnete ponuku; 
4. Otáčaním tlačidla môžete priblížiť ikony, otáčať stránky atď.; 
5. Krátkym stlačením na zvyšných stranách sa vrátite na domovskú obrazovky; 
Potiahnutie nahor: upozornenie na správu

Pripojenie hodiniek: 
Naskenujte kód a stiahnite si Weatfit PRO 
1. Stiahnite si APP „Wearfit Pro“ do svojho mobilného telefónu a nainštalujte si ju, 
môžete priamo vyhľadať „Wearfit Pro“ v obchode APP a stiahnuť alebo naskenovať 
nasledujúci QR kód a prejsť na odkaz a stiahnutie (naskenujte kód v prehliadači, 
WeChat atď.) 
2. Pripojenie 
1) Pripojenie - naskenovať kód: Po zapnutí hodiniek a vstupe na stránku vytáčania 
posunutím doprava vstúpte do funkcie rozdelenej obrazovky, kliknite na tlačidlo 
skratky „skenovať pripojenie kódu“, zobrazí sa QR kód pripojenia a môžete priamo 
skenovať pripojenie kódu vo Wearfit Pro. 
2) Manuálne pripojenie: Keď na mobilnom telefóne zapnete Bluetooth, vstúpte do APP 
a priamo vyhľadajte zariadenie na manuálne pripojenie. 
3) Pripojte sa a zavolajte na Bluetooth V počiatočnom stave hodiniek je Bluetooth pre 
hovory vypnutý a funkcie hovoru a hudby sa momentálne nedajú použiť. Posunutím 
nadol otvorte ponuku skratiek a kliknite na prepínač hovoru Bluetooth. Po zapnutí 
môžete nájsť hovor cez Bluetooth v systéme mobilného telefónu (keď je Bluetooth 
mobilného telefónu zapnutý), nájsť zodpovedajúci názov Bluetooth a kliknúť na pripojiť. 
Po úspešnom pripojení môžete použiť funkciu hovoru a funkcie hudby.
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Návod na obsluhu:
1. Funkcia rozdelenej obrazovky: Potiahnutím prstom doprava sa zobrazí stránka 
vytáčania, posunutím doľava sa vrátite. 
2. Potiahnutím doľava na stránke vytáčania zadajte inteligentné komponenty. Systém 
prednastaví 3 komponenty. Kliknite na „Pridať komponent“ na pravom konci, ak chcete 
pridať komponenty, je možné pridať až 5 komponentov. Dlhým stlačením komponentu 
vstúpite na stránku „Vymazať komponent“. 
3. Prepínanie číselníka: Dlho stlačte obrazovku na stránke číselníka, zobrazí sa výber 
číselníka, vyberte príslušný číselník a vráťte sa na hlavnú obrazovku číselníka. 
4. Stránka ponuky: Na hlavnej obrazovke jedným stlačením bočného tlačidla vstúpite 
na stránku ponuky, po vstupe na stránku ponuky dvojitým stlačením bočného tlačidla 
prepnete medzi ponukami a jedným stlačením bočného tlačidla sa vrátite na hlavnú 
obrazovku. 
5. Stránka funkcií: Na hlavnej obrazovke kliknite na ikonu každej aplikácie, aby ste 
vstúpili do príslušnej funkcie, posunutím doprava sa vrátite a stlačením bočného 
tlačidla sa vrátite na hlavnú obrazovku.

Vlastnosti telefónu:
Kontakty: Pripojte sa k mobilnému telefónu na synchronizáciu kontaktov v mobilnom 
telefóne a nastavenie núdzových kontaktov; 
Dial-up: Pripojte sa k mobilnému telefónu a vytočte číslo a môžete volať pomocou 
hodiniek. 
Záznam hovoru: Pripojte mobilný telefón, aby ste synchronizovali záznam hovoru 
mobilného telefónu; 
Záznam cvičenia: Zaznamenajte si údaje o cvičení za deň, vrátane: kalórií, času aktivity, 
počtu aktivít, krokov a vzdialenosti. 
Spánok: Kontrolujte si stav spánku každú noc.
Monitor srdca: Hodinky si priložte k zápästiu a najlepšie miesto na ich nosenie je 
zápästná kosť nad pažou. Je možné merať srdcovú frekvenciu v reálnom čase. 
Normálna hodnota priemerného človeka je 60-90 úderov/min. Hodinky zaznamenávajú 
najvyššie a najnižšie namerané hodnoty. Hodinky zaznamenávajú posledných 7 meraní. 
Tlak krvi: Priložte si hodinky k zápästiu a najlepšie miesto na ich nosenie je nadlaktie 
zápästnej kosti. Krvný tlak je možné merať. Hodinky zaznamenávajú posledných 7 
meraní. 



Kyslík v krvi: Priložte si hodinky k zápästiu a najlepšia poloha pri nosení je na kosti 
zápästia a nad pažou. Môže sa merať hodnota kyslíka v krvi. Hodinky zaznamenávajú 
posledných 7 meraní. 
Aktivity: Zahŕňa 6 pravidelných športov vrátane halového behu, indoor cyklistiky, 
plávania v bazéne, brušáky, kliky a voľný tréning. Exteriérové športy Zahŕňajú 7 športov, 
ako je beh vonku, vonkajšia cyklistika, plávanie, sed ľahy, turistika, horolezectvo a ďalšie 
športy; Počas cvičenia sa zaznamenáva 5 hlavných športových údajov: kroky, kalórie, 
srdcová frekvencia, kadencia, tempo a možno v nich nastaviť Športové ciele, sledovať 
komplexný rozpis vašich športových výkonov. 
Tréning dýchania: Dýchacím tréningom sa dokážete rýchlo uvoľniť, zbaviť stresu a 
rýchlo doplniť kyslík do tela. K dispozícii sú tri možnosti frekvencie: pomalá, normálna a 
mierne rýchlejšia; 
Ovládanie hudby: Music Connect APP na ovládanie prehrávania hudby. 
Počasie: Ak chcete synchronizovať počasie, pripojte sa k aplikácii APP. 
Stopky: Hodinky majú fuknkciu stopky.
Časovač: Hodinky majú fukciu časovač.
Meet: Hodinky realizujú funkciu Mett, premieňajú všetok denný objem cvičenia na 
hodnotu Mett a zobrazujú ho na hodinkách a v APP, zaznamenávajú energetický 
metabolizmus ekvivalentný jednému týždňu cvičenia a vytvoria vizuálnu ikonu, ktorá 
používateľom umožňuje jasne pochopiť ich objem cvičenia. 
Krvný tlak: Hodinky podporujú nepretržité monitorovanie tlaku, monitorujú 24-hod 
zmeny tlaku a pomocou vedeckých zdravotných algoritmov zobrazujú tlak ako ikonu, 
ktorá používateľom umožňuje kedykoľvek upraviť svoj stav. Rozsah tlaku zobrazuje: 1-29 
uvoľnený; 30-59 normálny; 60-79 stredný; 80-99 vysoký.

Nastavenia:
Nastavení jasu, konštantnej doby zapnutia, časovač vypnutia obrazovky, nastavenia 
telefónu, režim Nerušiť, zvuk a vibrácie, prepínanie jazyka, pripojenie k telefónu, heslo, o 
hodinkách, reštart, obnovenie továrenských nastavení, vypnutie. 

Nabíjanie:
Zarovnajte kovové kontakty magnetického nabíjacieho kábla a hodiniek. Magnetický 
nabíjací kábel sa automaticky pripojí k nabíjacím kontaktom hodiniek začnite nabíjať a 
na obrazovke hodiniek sa zobrazia pokyny na nabíjanie.
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Poznámka:
1. Nenabíjajte vo vlhkom prostredí.
2. Uistite sa, že kovové kontakty na tele hodiniek a magnetický nabíjací kábel nie sú 
znečistené respektíve skorodované.
3. Čistite pravidelne kovové kontakty na zadnej strane hodiniek a magnetický nabíjací 
kábel. Uistite sa, že kontakty hodiniek a magnetický nabíjací kábel sú v úplnom 
kontakte pre zabezpečenie normálneho nabíjania.
4. Tento produkt nie je vybavený napájacím adaptérom. Aby ste zaistili bezpečnosť 
svojej rodiny a majetku, môžete použiť port USB počítača alebo zvoliť napájací adaptér s 
výstupom nepresahujúcim 5V 1A. Nakupujte napájacie adaptéry prostredníctvom 
autorizovaných predajcov a vyhnite sa používaniu adaptérov nízkej kvality, aby nedošlo 
k prasknutiu alebo požiaru.

Bluetooth/prenos dát:
Po pripojení k mobilu hodinky okamžite zosynchronizujú niektoré dáta s mobilným 
telefónom cez Bluetooth, vrátane správ o počasí, notifikačných správ, športových 
údajov, zdravotných údajov atď. Ak sú hodinky odpojené alebo je vypnutý Bluetooth, 
údaje nebudú synchronizované.
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UPOZORNENIA
1. Výsledky merania tohto produktu sú len orientačné, nie sú určené na žiadne 
medicínske účely. Dodržujte, prosím, pokyny lekára a nikdy nevykonávajte samo 
diagnostiku a liečbu podľa výsledkov merania. 
2. Vodotesnosť tohto produktu je IP67 a nemožno ho používať na hlboké potápanie, 
dlhodobé potápanie a namáčanie vo vode. Okrem toho tento výrobok nie je odolný voči 
horúcej vode, pretože vodná para môže ovplyvniť vodotesnosť tela hodiniek. 
3. Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť obsah tohto návodu bez upozornenia. Niektorí 
funkcie sa v príslušnej verzii softvéru líšia, čo je normálne.

Základne parametre
Názov produktu: inteligentné hodinky HW12 
Veľkosť: 41 * 34,5 * 10,5 mm 
Materiál tela: zliatina zinku 
Materiál remienka: tekutý silikón 
Kapacita batérie: 200mAh 
Bluetooth: Bluetooth v 5.2 
Veľkosť obrazovky: 1,57 palca 
Rozlíšenie: 320*384 
Systémové požiadavky: Android 5.0 alebo iOS 10.0 a vyšší
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