
Garanciaszerviz:
1. A termékek normál használata esetén,
amennyiben a termék nem szenvedett
mechanikai sérülést, és nem a nem
rendeltetésszerű használat okozta,
A vásárlástól számított 24 hónapig a fogyasztók
ingyenes garanciális szolgáltatást vehetnek
igénybe.
2. A fogyasztók nem részesülhetnek a
garanciában, ha:
A. ők maguk okozták a kárt,
B. a jótállási időszak lejárt,
C. nem a használati és karbantartási
utasításoknak megfelelően használták a
terméket,
D. a termékeket szétszerelték, önjavították vagy
vízbe merítették.

2. Megjegyzések a vízállóságról (annak ellenére,
hogy ez egy vízálló óra):
figyeljen a következő módszerekre, mivel ezek
rontják a vízszigetelést.
-Kérjük, ne viselje az órát a zuhany alatt.
-Ne viselje az órát fűtött medencében, szaunában
vagy más magas hőmérsékletű/páratartalmú
környezetben.
-Ne viselje az órát kéz- vagy arcmosáskor, olyan
munkahelyen, ahol szappant vagy mosószert
használnak.
-A tengerbe merítés után feltétlenül mossa le az
óráról a sót és a szennyeződéseket.

GARANCIA
 
 

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
1. Gyenge akkumulátor:
Alacsony töltöttségű akkumulátor esetén
az akkumulátor élettartamának védelme
érdekében azonnal töltse fel a készüléket.
2. Töltés:
Ne használja az órát töltés közben.
3. Ne használja az órát a fenti töltés közben.
50 Celsius-fokos hőmérséklet
túlmelegedést, deformációt és a készülék
megégését okozhatja.
4. Kérjük, ne ússzon, ne merüljön, és ne
üzemeltesse a készüléket víz alatt.
5. A készülék beépített akkumulátort
használ, és tilos azt saját maga szétszerelni.
6. Kerülje a szemmel és a bőrrel való
érintkezést az akkumulátor megrepedése
és szivárgása esetén.

FONTOS INFORMÁCIÓK
 1.Biztonság:

-Az óra és a szíj tisztán tartásához törölje le az
órát puha ruhával.
tiszta (használjon tiszta vizet vagy
tengervizet).
- Győződjön meg róla, hogy az óra
pulzusmérő lencséje közel van a bőréhez.
- a csuklóján lévő bőr hőmérséklete az
időjárás miatt túl alacsony, ami befolyásolja a
pulzusszám-szabályozást.

7. EKG-mérések csak az alkalmazásból
végezhetők. Az előzmények automatikusan
elmentésre kerülnek.
8. Az alvásminőség ellenőrzése: Napi
alvásminőség mérés.
9. Tevékenység.
10. A telefon kamerájának távvezérlése.
11. A telefonon lejátszott zene távvezérlése.
12. Keresse meg a telefonját (ez a funkció akkor
érhető el, ha a MActive alkalmazáshoz
csatlakozik.
13. Beállíthatja a kijelző fényerejét.
14. Riasztás: Riasztás beállítható
15. Stopperóra
16.Calendar
17.Számológép
18.Ülő üzemmód: ha be van állítva, azt jelzi,
hogy túl sokáig marad mozdulatlanul.

 

Amikor csatlakozik az alkalmazáshoz, a dátum és
az idő szinkronizálódik.
Az adatok manuálisan is beállíthatók. Adja meg a
beállítást - óra - és kapcsolja ki a szinkronizálást.
Ezután menjen a dátum és az idő beállításához,
és állítsa be manuálisan.

 

DÁTUM- ÉS IDŐBEÁLLÍTÁSOK
 

BE/KI
Az óra indításához tartsa lenyomva az alsó
gombot 3 másodpercig.
Az óra kikapcsolásához tartsa lenyomva az alsó
gombot 3 másodpercig.

ÓRALAPOK
5 tárcsa közül választhat, amelyek tetszés szerint
állíthatók.

1. Lépésszámláló. A lépésszámlálás 24 órán át
tart. Éjfélkor az adatok tárolásra kerülnek, és az
újraszámításhoz 0-ra állítják vissza őket.
2. Kalóriaszámláló.
3. Távolság megtett út.
4. Szívritmus mérés.
A pulzusteszt dinamikus, leáll, amikor elhagyja a
felületet.
5. Vérnyomásmérés: Lépjen be a vérnyomás
menübe, és végezzen el egy vérnyomásmérést
(az adatok valós időben tárolódnak az APP-ban).
6. Vér oxigén mérése: Lépjen be a Vér oxigénszint
menübe, és végezzen egy vér oxigénszint mérést
(az adatok valós időben kerülnek tárolásra az
APP-ban).

.

TULAJDONSÁGOK

ACTIVATION

Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon.
Válassza a Bluetooth beállítások menüpontot,
majd válassza a
 az okosóra és a telefon összekapcsolásához. A
telefon megjeleníti a párosítási információkat,
erősítse meg a párosítást. Amint a készülék
pozitívan csatlakozik, az okosórán lévő
Bluetooth-jelvény kék színű lesz, és Ön képes
lesz hívásokat fogadni és kezdeményezni.
FONTOS: Csak a SIM-kártyán lévő névjegyek
lesznek láthatóak az órán, és a névjegy neve lesz
látható, amikor hívás érkezik.

A WL13 okosóra a speciális "MActive"
alkalmazáson keresztül a telefonhoz is
csatlakoztatható. Egy ilyen kombináció lehetővé
teszi számunkra a mérési adatok, aktivitási
adatok tárolását, valamint a célok és különböző
értesítések beállítását.

RAKODÁSI UTASÍTÁSOK

Ez a termék mágneses töltést használ.

Csatlakoztassa a töltőt az USB-bemenethez és a

készülék hátsó töltőcsatlakozóihoz. A

csatlakoztatás után a töltés automatikusan

elindul, és a töltés ikonja megjelenik a

képernyőn.

Megjegyzés: Ne csatlakoztassa a mágneses

töltőkábelt egyidejűleg 2 érintkezőhöz vezető

anyaggal, mert ez rövidzárlatot okozhat.

HARDVERKÖVETELMÉNYEK
 

iOS 9.0 és újabb verziók
Android 4.4 vagy újabb
verzió
Bluetooth 4.0 támogatott
A GPS funkció használata
rendelkeznie kell egy
eszközzel
Android 6.0 rendszert futtató

Android 4.4 +     iOS 9.0 +

SMARTWATCH
WL13

 
Felhasználói kézikönyv

KEDVES VÁSÁRLÓ, KÖSZÖNJÜK,
HOGY MEGVÁSÁROLTA A 

TERMÉK!

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a
teljes használati utasítást. Csak a készletben
található eredeti akkumulátort, töltőt és
tartozékokat ajánlott használni.
a készülékkel.
Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős a
harmadik féltől származó tartozékok
használatáért.
(A jelen kézikönyvben felsorolt funkciók
modellenként némileg eltérhetnek, mivel a
kézikönyv az okosóra általános leírása, egyes
modellek eltérhetnek a szabványtól).
A készüléket az első használat előtt legalább 2
órán keresztül fel kell tölteni.
A készülék használata előtt le kell töltenie az
alkalmazást, telepítenie kell az alkalmazást, és el
kell fogadnia az összes engedélyt,
különben nem lesz elérhető minden funkció.
A vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv
tartalmának megváltoztatására.


