
Záručný servis:
1. Pri bežnom používaní výrobkov, pokiaľ výrobok
nemá mechanické poškodenie a nebol
spôsobený nesprávnym používaním,
24 mesiacov od dátumu nákupu môžu
spotrebitelia využiť bezplatný záručný servis.
2. Spotrebitelia nemôžu využiť záruku, ak:
A. škodu si spôsobili sami,
B. uplynula záručná doba,
C. nepoužívali výrobok v súlade s návodom na
použitie a údržbu,
D. výrobky boli rozobrané, samočinne opravené
alebo ponorené do vody.

2. Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o
vodotesné hodinky):
venujte pozornosť nasledujúcim metódam,
pretože zhoršujú hydroizoláciu.
-Nenoste hodinky v sprche.
-Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne,
saune alebo v inom prostredí s vysokou
teplotou/vlhkosťou.
-Nenoste hodinky pri umývaní rúk alebo tváre, pri
práci, kde sa používa mydlo alebo čistiaci
prostriedok.
-Po ponorení do mora nezabudnite z hodiniek
zmyť všetku soľ alebo nečistoty.

ZÁRUKA
 

MIERKY
1. Slabá batéria:
V prípade vybitej batérie zariadenie
okamžite nabite, aby ste chránili životnosť
batérie.
2. Nabíjanie:
Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.
3. Počas vyššie uvedeného nabíjania
hodinky nepoužívajte.
50 stupňov Celzia môže viesť k prehriatiu,
deformácii a spáleniu zariadenia.
4. Neplavte, nepotápajte sa ani
nepoužívajte zariadenie pod vodou.
5. Zariadenie využíva vstavanú batériu a je
zakázané ho samostatne rozoberať.
6. V prípade prasknutia a vytečenia batérie
zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
 1.Bezpečnosť:

-Hodinky utrite mäkkou handričkou, aby ste
ich a remienok udržali čisté (použite čistú
vodu alebo morskú vodu)
- Uistite sa, že je šošovka srdcovej frekvencie
na hodinkách blízko vašej pokožky
- teplota pokožky na zápästí je príliš nízka v
dôsledku počasia, čo ovplyvňuje kontrolu
srdcovej frekvencie.

7. Merania EKG možno vykonávať len z
aplikácie. História sa ukladá automaticky.
8. Monitorovanie kvality spánku: Denné
meranie kvality spánku.
9. Činnosť.
10. Diaľkové ovládanie fotoaparátu telefónu.
11. Diaľkové ovládanie prehrávania hudby v
telefóne.
12. Vyhľadanie telefónu (táto funkcia je k
dispozícii po pripojení k aplikácii MActive.
13. Môžete nastaviť jas displeja.
14. Alarm: Alarm je možné nastaviť
15. Stopky
16.Kalendár
17.Kalkulátor
18.Sedavý režim: keď je nastavený, indikuje, že
zostávate príliš dlho bez pohybu.

 

Po pripojení k aplikácii sa synchronizuje dátum a
čas.
Údaje možno nastaviť aj manuálne. Zadajte
nastavenie - hodiny - a vypnite synchronizáciu.
Potom prejdite na dátum a čas a nastavte ho
ručne.

 

NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU
 

ZAPNUTIE/VYPNUTIE
Ak chcete hodinky spustiť, podržte spodné
tlačidlo stlačené 3 sekundy.
Ak chcete hodinky vypnúť, podržte spodné
tlačidlo 3 sekundy.

ÚVODNÁ OBRAZOVKA
Na výber je 5 číselníkov, ktoré môžete ľubovoľne
nastaviť.

1. Krokomer. Počítanie krokov je zapnuté počas
24 hodín. O polnoci sa údaje uložia a vynulujú na
0, aby sa mohli prepočítať.
2. Počítadlo kalórií.
3. Prejdená vzdialenosť.
4. Meranie srdcovej frekvencie.
Test srdcovej frekvencie je dynamický, zastaví sa,
keď opustíte rozhranie.
5. Meranie krvného tlaku: Vstúpte do ponuky
krvného tlaku a vykonajte jedno meranie krvného
tlaku (údaje sa uložia do aplikácie APP v reálnom
čase).
6. Meranie kyslíka v krvi: Vstúpte do ponuky
Oxygenácia krvi a vykonajte jedno meranie
kyslíka v krvi (údaje sa uložia do aplikácie APP v
reálnom čase).

.

FUNKCIE

AKTIVÁCIA

Zapnite funkciu Bluetooth v telefóne. Prejdite do
nastavení Bluetooth a potom vyberte
na pripojenie inteligentných hodiniek k telefónu.
Telefón zobrazí informácie o párovaní a potvrďte
párovanie. Po pozitívnom pripojení zariadenia
bude odznak Bluetooth na inteligentných
hodinkách modrý a budete môcť prijímať a
uskutočňovať hovory.
DÔLEŽITÉ: Na hodinkách budú viditeľné iba
kontakty z karty SIM a meno kontaktu bude
viditeľné pri prijímaní hovoru.

Inteligentné hodinky WL13 možno pripojiť k
telefónu aj prostredníctvom špeciálnej aplikácie
"MActive". Takáto kombinácia nám umožní
ukladať údaje o meraniach, údaje o aktivitách a
umožní vám nastaviť ciele a rôzne oznámenia.

POKYNY NA NABÍJANIE
 

Tento výrobok využíva magnetické nabíjanie.

Pripojte nabíjačku k vstupu USB a k zadným

nabíjacím kontaktom zariadenia. Po pripojení sa

automaticky spustí nabíjanie a na obrazovke sa

zobrazí ikona nabíjania.

Poznámka: Nepripájajte magnetický nabíjací

kábel k žiadnym 2 kontaktom súčasne s

vodivým materiálom, pretože to môže spôsobiť

skrat.

POŽIADAVKY NA HARDVÉR
 

iOS 9.0 a novší
Android 4.4 a novší
Podporované rozhranie
Bluetooth 4.0
Používanie funkcie GPS
musíte mať zariadenie so
systémom Android 6.0

Android 4.4 +     iOS 9.0 +

SMARTWATCH
WL13

 
Návod na použitie

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME
VÁM ZA NÁKUP NÁŠHO 

PRODUKTU!
Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na
použitie. Odporúča sa používať iba originálnu
batériu, nabíjačku a príslušenstvo, ktoré sú
súčasťou súpravy.
so zariadením.
Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za
používanie príslušenstva tretích strán.
(Funkcie uvedené v tejto príručke sa môžu medzi
jednotlivými modelmi mierne líšiť, pretože príručka
je všeobecným opisom inteligentných hodiniek,
niektoré modely sa môžu líšiť od štandardných).
Zariadenie by sa malo pred prvým použitím nabíjať
aspoň 2 hodiny.
Pred použitím zariadenia si musíte stiahnuť
aplikáciu, nainštalovať ju a prijať všetky povolenia,
inak nebudú k dispozícii všetky funkcie.
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu
tejto príručky.
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