
Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie
przeczytać całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko
oryginalnej baterii, ładowarki i akcesoriów, które znajdują się
w otrzymanym zestawie 
z urządzeniem.
Producent ani dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za
użytkowanie akcesoriów innych firm.

(Funkcje jakie są przedstawione w niniejszej instrukcji mogą
się trochę różnić między modelami, gdyż instrukcja jest
ogólnym opisem smartwatchy, niektóre modele mogą
odbiegać od standardu).

Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia należy je
ładować nie krócej niż 2 godziny.
Zanim zaczniesz używać urządzenie należy ściągnąć
aplikację, zainstalować aplikację i zaakceptować wszystkie
autoryzacje, 
w przeciwnym razie nie wszystkie funkcje będą dostępne.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej
instrukcji.

Smartwatch WL13 można również połaczyć w
telefonem poprzez dedykowaną aplikację "MActive".
Takie łączenie pozwoli nam na przechowywanie
danych pomiarowych, aktywności oraz pozwoli na
ustawianie celów i różnych powiadomień.SMARTWATCH

WL13
 

Włącz Bluetooth w telefonie. Przejdź do ustawień
Bluetooth, a następnie wybierz                                 , w celu
połączenia smartwatcha z telefonem. Na telefonie pojawi
się informacja o powiązaniu urządzeń, potwierdź
powiązanie. Po pozytywnym połączeniu urządzeń,
znaczek bluetooth na smartwatchu będzie w kolorze
niebieskim oraz będzie możliwe odbieranie i
wykonywanie połączeń. 
WAŻNE: Tylko kontakty z karty SIM będą widoczne na
zegarku oraz przy połaczeniu przychodzącym będzie
widoczna nazwa kontaktu.

 

DROGI KLIENCIE,
DZIĘKUJEMY

 ZA ZAKUP NASZEGO
PRODUKTU!

AKTYWACJA WŁĄCZ/ WYŁĄCZ
Aby uruchomić zegarek należy przytrzymać dolny przycisk
przez 3 sekundy.
Aby wyłączyć zegarek należy również przytrzymać dolny
przycisk przez 3 sekundy.

GŁÓWNY EKRAN

Jest do wyboru 9 tarczy, które można ustawiac według
upodobań.

1. Krokomierz.Funkcja zliczania kroków jest włączona przez
24 godziny. O północy dane będą zapisywane i resetowane
do 0 w celu ponownego obliczenia.
2. Licznik spalonych kalorii.
3. Przebyty dystans.
4.Pomiar tętna: Wejdź w interfejs tętna i rozpoczni pomiar. 
Test tętna jest dynamiczny, zatrzymuje się po wyjściu z
interfejsu.Instrukcja obsługi

Ten produkt wykorzystuje ładowanie magnetyczne.
Podłącz ładowarkę do wejścia USB oraz do tylnych
styków ładowania urządzenia. Po podłączeniu ładowanie
zacznie się automatycznie, a na ekranie pojawi się ikonka
ładowania. 
Przestroga: Nie należy podłączać magnetycznego kabla
ładującego do żadnych 2 styków jednocześnie z
materiałem przewodzącym, ponieważ może to
spowodować zwarcie.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
iOS 9.0 i nowsze
Android 4.4 i nowszy
Obsługiwany bluetooth 4.0 
Aby korzystać z  funkcji GPS
nalezy posiadać urządzenie
z systemem Android 6.0

Android 4.4 +              iOS 9.0 +

FUNKCJE

Serwis gwarancyjny:
1. Przy normalnym użytkowaniu produktów, jeżeli produkt
nie posiada uszkodzeń mechanicznych i
spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, 
24 miesięcy od daty zakupu konsumenci mogą
skorzystać z bezpłatnej usługi gwarancyjnej.
2. Konsumenci nie mogą skorzystać z gwarancji jeśli:
A. dokonali szkód samodzielnie,
B. minął okres gwarancji,
C. korzystali niezgodnie z instrukcjami użytkowania i
konserwacji produktu,
D. nastąpił demontaż, naprawa produktów na własną rękę
lub zanurzenie w wodzie.

1.Niski poziom baterii:
W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii,
należy niezwłocznie naładować urządzenie, aby chronić
żywotność baterii.
2.Ładowanie:
Nie używaj zegarka podczas ładowania.
3.Temperatura otoczenia podczas ładowania powyżej 
50 st.C może prowadzić do przegrzania, deformacji i
spalenia się urządzenia.
4.Proszę nie pływać, nie nurkować, ani nie obsługiwać
urządzenia pod wodą.
5.Urządzenie korzysta z wbudowanej baterii i zabrania
się samodzielnego demontażu.
6.W przypadku pęknięcia i wycieku baterii należy unikać
kontaktu z oczami i skórą.
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ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
2.Uwagi dotyczące wodoodporności (nawet jeżeli jest
to zegarek wodoodporny):
należy zwrócić uwagę na następujące metody,
ponieważ osłabiają one wodoszczelność.
-Proszę nie nosić zegarka w kabinie prysznicowej.
-Proszę nie nosić zegarka w ocieplonym basenie,
saunie lub w innym środowisku o wysokiej
temperaturze/wilgotności.
-Nie należy nosić zegarka w przypadku mycia rąk lub
twarzy, wykonywania prac przy których używamy mydła
lub detergentu.
-Po zanurzeniu w morzu należy umyć całą sól lub brud z
zegarka.

1.Ochrona:
-czyść zegarek miękką szmatką, aby utrzymać zegarek i
opaskę 
w czystości.(używaj czystej wody lub wody morskiej)
-upewnij się, że soczewka tętna na zegarku jest blisko
skóry
-temperatura skóry na nadgarstku jest zbyt niska z
powodu pogody, co wpłynie na kontrolę bicia serca.

WAŻNE INFORMACJE5.Pomiar ciśnienia krwi:Wejdź w menu ciśnienia krwi, aby
dokonać pojedynczego pomiaru wartości ciśnienia krwi
(dane zostaną zapisane w aplikacji w czasie
rzeczywistym).
6. Pomiar natlenienia krwi: Wejdź do menu natlenienia
krwi, aby dokonać pojedynczego pomiaru wartości tlenu
we krwi (dane zostaną zapisane w aplikacji w czasie
rzeczywistym).
7. Pomiar EKG można wykonać tylko z poziomu aplikacji.
Historia zapisywana jest automatycznie.
8. Monitoring jakości snu: codzienny pomiar jakości snu.
9. Aktywność: po uruchomieniu treningu bedą liczone
takie dane jak: czas treningu, ilość spalonych kalorii,
przebyty dystans, ilość wykonanych kroków oraz tempo.
10. Zdalne sterowanie aparatem telefonu.
11. Zdalne sterowanie muzyką odtwarzaną w telefonie.
12. Znajdź telefon (funkcja dostępna po połączeniu z
aplikacją MActive.
13. Jasność: możliwość regulowania jasności
wyświetlacza.
14. Alarm: możliwość ustawienia alarmu
15. Stoper
16.Kalendarz
17. Kalkulator
18. Tryb siedzący: po ustawieniu będzie sygnalizował o
zbyt długim przebywaniu bez ruchu.
 

USTAWIENIA DATY I GODZINY
Po połączeniu z aplikacją data i godzina zostaną
zsynchronizowane.
Możliwe jest również ręczne ustawienie danych. Należy
wejść w ustawienia - clock - wyłaczyć synchronizację.
Następnie przechodzimy na data oraz time i ustawiamy
ręcznie. 
 


