
Garantinis aptarnavimas:
1. 24 mėnesius nuo įsigijimo datos vartotojai gali
naudotis nemokamomis garantinėmis
paslaugomis įprastai naudojant gaminius, jei
gaminys nėra mechaniškai pažeistas ir nėra
netinkamai naudojamas.
2. Vartotojai negali pasinaudoti garantija, jei:
A. žala padaryta dėl savo kaltės,
B. pasibaigė garantinis laikotarpis,
C. jie gaminį naudojo nesilaikydami naudojimo ir
priežiūros instrukcijų,
D. gaminiai buvo išardyti, savadarbiai
remontuojami arba panardinti į vandenį.

2. Pastabos dėl atsparumo vandeniui (net jei tai
vandeniui atsparus laikrodis):
Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus metodus,
nes jie blogina atsparumą vandeniui.
-Nenešiokite laikrodžio duše.
-Nenešiokite laikrodžio įkaitintame baseine,
saunoje ar kitoje aukštos temperatūros ir drėgmės
aplinkoje.
-Nenešiokite laikrodžio plaudami rankas ar veidą
arba dirbdami ten, kur naudojamas muilas ar
ploviklis.
-Nepamirškite nuplauti nuo laikrodžio druskos ar
purvo, kai jį panardinsite į jūrą.

GARANTIJA
 

PRIEMONĖS
1. Silpnas akumuliatorius:
Jei akumuliatorius išsikrovė, nedelsdami
įkraukite prietaisą, kad apsaugotumėte
akumuliatoriaus veikimo laiką.
2. Įkrovimas:
Nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas.
3.Nenaudokite laikrodžio, kol jis
įkraunamas, kaip aprašyta pirmiau.
50 laipsnių Celsijaus temperatūroje gali
sukelti perkaitimą, deformuotis ir sudegti
prietaisas.
4.Neplaukiokite, nenardykite ir
nenaudokite prietaiso po vandeniu.
5.Prietaise naudojamas įmontuotas
akumuliatorius, todėl draudžiama jį atskirai
išardyti.
6.Baterijai trūkus ir ištekėjus, venkite sąlyčio
su akimis ir oda.

SVARBI INFORMACIJA
 1.Saugumas:

-laikrodį ir dirželį švariai nuvalykite minkšta
šluoste (naudokite švarų vandenį arba jūros
vandenį).
- Įsitikinkite, kad laikrodžio širdies ritmo lęšis
yra arti jūsų odos.
- Dėl oro sąlygų odos temperatūra ant riešo
būna per žema, o tai turi įtakos širdies ritmo
kontrolei.

7. ECG measurements can only be taken in the
app. The history is automatically saved.
8. Sleep quality monitoring.
9. Activity.
10. Remote control of the phone camera.
11. Remote control of music playback on your
phone.
12. Phone search (this function is available
when connected to the MActive app.
13. You can adjust the brightness of the screen.
14. Alarm.
15. Stopwatch
16.Calendar
17.Calculator
18.Sedentary mode: when set, indicates that
you are not moving for too long.

 

Kai prietaisas prijungtas prie programėlės,
sinchronizuojama data ir laikas.
Duomenis taip pat galite nustatyti rankiniu būdu.
Įveskite nustatymą - laikrodis - ir išjunkite
sinchronizavimą. Tada pereikite prie datos ir laiko
ir nustatykite juos rankiniu būdu.

 

DATOS IR LAIKO NUSTATYMAS
 

ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
Laikydami apatinį mygtuką 3 sekundes, paleiskite
laikrodį.
Norėdami išjungti laikrodį, 3 sekundes palaikykite
nuspaudę apatinį mygtuką.

LAIKRODŽIO VEIDAI
Yra 5 laikrodžio ciferblatai, kuriuos galite nustatyti
taip, kaip jums patinka.

1. žingsniamatis. Žingsnių skaičiavimas trunka 24
valandas. Vidurnaktį duomenys išsaugomi ir
atstatomi į 0, kad juos būtų galima perskaičiuoti.
2. Kalorijų skaitiklis.
3. Nueitas atstumas.
4. Širdies ritmas.
Širdies ritmo testas yra dinaminis ir sustoja, kai
paliekate sąsają.
5. Kraujospūdžio matavimas.
6. Kraujo deguonies kiekio kraujyje matavimas.

FUNKCIJOS

AKTIVAVIMAS

Telefone įjunkite "Bluetooth" funkciją. Eikite į
"Bluetooth" nustatymus ir pasirinkite
norėdami prijungti išmanųjį laikrodį prie telefono.
Telefone rodoma susiejimo informacija, o jūs
patvirtinate susiejimą. Kai prietaisas teigiamai
sujungtas, išmaniojo laikrodžio "Bluetooth" etiketė
nusidažo mėlynai ir galite priimti bei skambinti.
SVARBU: Laikrodyje bus matomi tik SIM kortelės
adresatai, o priimant skambutį bus matomas
adresato vardas.

Be to, išmanųjį laikrodį WL13 galite prijungti prie
telefono naudodami specialią programėlę
"MActive". Šis derinys leis jums išsaugoti savo
matavimų ir aktyvumo duomenis, nustatyti tikslus
ir įvairius pranešimus.

ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS

Šiame gaminyje naudojamas magnetinis

įkrovimas. Prijunkite įkroviklį prie USB įvesties ir

prie prietaiso galinių įkrovimo kontaktų.

Užmezgus ryšį, įkrovimas prasideda

automatiškai ir ekrane pasirodo įkrovimo

piktograma.

Pastaba: magnetinio įkrovimo laido vienu metu

neprijunkite prie dviejų kontaktų su laidžia

medžiaga, nes gali įvykti trumpasis jungimas.

APARATŪROS REIKALAVIMAI

"iOS 9.0" ir vėlesnės versijos
"Android 4.4" ir vėlesnės
versijos
Palaikoma "Bluetooth 4.0
Kad galėtumėte naudotis
GPS funkcija, turite turėti
"Android 6.0" įrenginį.

Android 4.4 +     iOS 9.0 +

SMARTWATCH
WL13

 
Naudojimo instrukcijos

GERBIAMAS KLIENTE, DĖKOJAME,
KAD ĮSIGIJOTE MŪSŲ 

 

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visas
instrukcijas. Rekomenduojama naudoti tik
originalų akumuliatorių, įkroviklį ir priedus,
pateiktus kartu su prietaisu.
Gamintojas ir platintojas neatsako už kitų
gamintojų priedų naudojimą.
(Šioje instrukcijoje išvardytos funkcijos gali šiek
tiek skirtis priklausomai nuo modelio, nes
instrukcija yra bendras išmaniojo laikrodžio
aprašymas, o kai kurie modeliai gali skirtis nuo
standartinių).
Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, jis turi būti
įkrautas bent 2 valandas.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, turite atsisiųsti
programą, ją įdiegti ir priimti visus leidimus,
priešingu atveju bus galima naudotis ne visomis
funkcijomis.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.
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