
Serviciul de garanție :
1. În condiții normale de utilizare a produselor,
atâta timp cât produsul nu prezintă deteriorări
mecanice și nu a fost cauzat de o utilizare
necorespunzătoare, la 24 de luni de la data
achiziției, consumatorii pot beneficia de servicii
de garanție gratuite.
2. Persoanele aflate în dificultate nu au dreptul la
servicii de garanție dacă:
A. au provocat ei înșiși daunele,
B. perioada de garanție a expirat,
C. nu au utilizat produsul în conformitate cu
instrucțiunile de utilizare și întreținere,
D. produsele au fost demontate, autoreparate sau
scufundate în apă.

2. Observații privind rezistența la apă (chiar dacă
este un ceas rezistent la apă) :
Aveți grijă cu următoarele metode, deoarece
acestea deteriorează rezistența la apă.
-Vă rugăm să nu purtați ceasul la duș.
Nu purtați ceasul într-o piscină încălzită, într-o
saună sau în orice alt mediu cu temperatură și
umiditate ridicate.
-Nu purtați ceasul în timp ce vă spălați pe mâini
sau pe față, sau la un loc de muncă unde se
utilizează săpun sau detergent.
-După scufundarea în mare, curățați ceasul de
sare sau murdărie.

GARANȚIE
 

MĂSURI DE SECURITATE
1. Baterie descărcată :
Dacă bateria este descărcată, încărcați imediat
dispozitivul pentru a păstra durata de viață a
bateriei.
2. Încărcare:
Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.
3. Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.
50 de grade Celsius poate cauza
supraîncălzirea, deformarea și arderea
dispozitivului.
4. Vă rugăm să nu înotați, să nu vă scufundați și
să nu utilizați dispozitivul sub apă.
5. Dispozitivul utilizează o baterie încorporată și
nu poate fi dezasamblat de către utilizator.
6. Evitați contactul cu ochii și pielea în cazul
spargerii și scurgerii bateriei.

INFORMAȚII IMPORTANTE
 1.Siguranță :

-Ștergeți ceasul cu o cârpă moale pentru a
păstra ceasul și banda curate.
curat. (folosiți apă curată sau apă de mare)
- Asigurați-vă că lentila ceasului pentru ritm
cardiac este aproape de piele.
- temperatura pielii de la încheietura mâinii este
prea scăzută din cauza vremii, ceea ce
afectează controlul ritmului cardiac.

7. Măsurătorile ECG pot fi efectuate numai din
aplicație. Istoricul este salvat automat.
8. Monitorizarea calității somnului: Măsurarea
zilnică a calității somnului.
9. Activitate: După începerea unui antrenament,
sunt înregistrate următoarele date: timpul de
antrenament, caloriile arse, distanța parcursă,
numărul de pași și ritmul.
10. Controlul de la distanță al camerei
telefonului.
11. Controlul de la distanță al muzicii care
rulează pe telefon.
12. Găsiți telefonul (această funcție este
disponibilă atunci când vă conectați la aplicația
MActive.
13. Puteți regla luminozitatea ecranului.
14. Alarma: Alarma poate fi setată
15. Cronometru
16. calendar
17.Calculator
18.Modul sedentar: Când este activat, indică
faptul că stați prea mult timp nemișcat.

 

Atunci când vă conectați la aplicație, data și ora
sunt sincronizate.
Datele pot fi, de asemenea, setate manual.
Introduceți setarea - ceas - și dezactivați
sincronizarea. Apoi mergeți la data și ora și setați-
le manual.

 

SETĂRILE DE DATĂ ȘI ORĂ

PORNIT/OPRIT
Pentru a porni ceasul, apăsați și mențineți apăsat
butonul de jos timp de 3 secunde.
Pentru a opri ceasul, țineți apăsat butonul de jos
timp de 3 secunde.

ECRANUL SPLASH

Există 5 cadrane din care se poate alege, care pot
fi ajustate după cum este necesar.

1. Pedometru. Numărătoarea pașilor este activată
timp de 24 de ore. La miezul nopții, datele vor fi
stocate și resetate la 0 pentru un nou calcul.
2. Contor de calorii.
3. Distanța parcursă.
4. Măsurarea ritmului cardiac.
Testul ritmului cardiac este dinamic, se oprește
atunci când ieșiți din interfață.
5. Măsurarea tensiunii arteriale: Intrați în meniul
tensiunii arteriale și efectuați o măsurare a
tensiunii arteriale (datele vor fi înregistrate în APP
în timp real).
6. Măsurarea oxigenului din sânge: Intrați în
meniul Blood Oxygenation (Oxigenarea sângelui)
și efectuați o măsurare a oxigenului din sânge
(datele vor fi înregistrate în PPA în timp real).

FUNKCE

ACTIVAȚIE

Activați Bluetooth pe telefon. Accesați setările
Bluetooth, apoi selectați                               pentru a
vă conecta ceasul inteligent la telefon. Telefonul
dvs. va afișa informațiile de împerechere,
confirmați împerecherea. Odată ce dispozitivul
este conectat, insigna Bluetooth de pe
smartwatch devine albastră și puteți primi și
efectua apeluri.
IMPORTANT: Numai contactele de pe cartela
SIM vor fi vizibile pe ceas, iar numele contactului
va fi vizibil atunci când se primește un apel.

De asemenea, ceasul inteligent WL13 poate fi
conectat la telefon prin intermediul aplicației
speciale "MActive". Această combinație ne va
permite să stocăm date de măsurare, date de
activitate și vă va permite să stabiliți obiective și
diverse notificări.

INSTRUCȚIUNI DE
ÎNCĂRCARE

 

Acest produs utilizează încărcarea magnetică.

Conectați încărcătorul la intrarea USB și la

contactele de încărcare din spate ale

dispozitivului. După conectare, încărcarea va

începe automat și pictograma de încărcare va

apărea pe ecran.

Notă: Nu conectați cablul magnetic de încărcare

la două contacte în același timp cu un material

conductor, deoarece acest lucru poate provoca

un scurtcircuit.

CERINȚE HARDWARE
 

iOS 9.0 și versiunile ulterioare
Android 4.4 și versiunile
ulterioare
Suport pentru Bluetooth 4.0
Pentru a utiliza funcția GPS
trebuie să aveți un dispozitiv
rulează Android 6.0

Android 4.4 +     iOS 9.0 +

SMARTWATCH
WL13

 
Instrucțiuni de utilizare

STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMIM
PENTRU ACHIZIȚIONAREA

PRODUSULUI NOSTRU!

Veuillez lire attentivement les instructions complètes
avant l'utilisation. Il est recommandé d'utiliser
uniquement la batterie, le chargeur et les
accessoires d'origine inclus dans le kit.
avec l'appareil.
Ni le fabricant ni le distributeur ne sont responsables
de l'utilisation d'accessoires tiers.
(Les fonctions énumérées dans ce manuel peuvent
varier légèrement d'un modèle à l'autre car le
manuel est une description générale de la
smartwatch, certains modèles peuvent différer de la
norme).
L'appareil doit être chargé pendant au moins 2
heures avant la première utilisation.
Avant d'utiliser l'appareil, vous devez télécharger
l'application, l'installer et accepter toutes les
autorisations,
sinon toutes les fonctions ne seront pas disponibles.
La société se réserve le droit de modifier le contenu
de ce manuel.
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