
Garantiservice:
1. Vid normal användning av produkterna, så
länge produkten inte har några mekaniska skador
och inte har orsakats av felaktig användning,
24 månader från inköpsdatumet kan
konsumenterna dra nytta av gratis garantiservice.
2. Konsumenten kan inte utnyttja garantin om:
A. de orsakade skadorna själva,
B. garantiperioden har löpt ut,
C. de har inte använt produkten i enlighet med
bruks- och underhållsinstruktionerna,
D. Produkterna har demonterats, reparerats eller
sänkts i vatten.

2. Anmärkningar om vattentålighet (även om det
är en vattentät klocka):
Var uppmärksam på följande metoder eftersom
de försämrar tätskiktet.
-Bär inte klockan i duschen.
-Bär inte klockan i en uppvärmd pool, bastu eller
annan miljö med hög temperatur och fuktighet.
-Bär inte klockan när du tvättar händerna eller
ansiktet, eller när du arbetar där tvål eller
rengöringsmedel används.
-Efter nedsänkning i havet ska du tvätta bort salt
och smuts från klockan.

GARANTI
 

SÄKERHETSÅTGÄRDER
1. Svagt batteri:
Om batteriet är svagt, ladda enheten
omedelbart för att skydda batteriet.
2. Laddning:
Använd inte klockan när den laddas.
3. Använd inte klockan när den laddas
ovan.
50 grader Celsius kan leda till överhettning,
deformation och bränning av enheten.
4. Simma inte, dyk inte och använd inte
enheten under vatten.
5. Enheten använder ett inbyggt batteri
och det är förbjudet att demontera det
själv.
6. Undvik kontakt med ögon och hud om
batteriet går sönder och läcker.

VIKTIG INFORMATION
 1.Säkerhet:

-Torka av klockan med en mjuk trasa för att
hålla klockan och armbandet rena.
ren. (Använd rent vatten eller havsvatten).
- Se till att pulslinsen på klockan är nära
huden.
- hudtemperaturen på din handled är för låg
på grund av vädret, vilket påverkar din
hjärtfrekvenskontroll.

7. EKG-mätningar kan endast utföras från
appen. Historiken sparas automatiskt.
8. Övervakning av sömnkvalitet: Daglig mätning
av sömnkvaliteten.
9. Aktivitet: När träningspasset har börjat räknas
följande data: träningstid, förbrukade kalorier,
vandrad sträcka, antal steg och tempo.
10. Fjärrstyrning av telefonens kamera.
11. Fjärrkontroll av musik som spelas på
telefonen.
12. Hitta din telefon (den här funktionen är
tillgänglig när du ansluter till MActive-appen.
13. Ljusstyrka: Du kan justera skärmens
ljusstyrka.
14. Larm: Larm kan ställas in.
15. Stoppur
16.Kalender
17.Räknare
18.Stillasittande läge: När det är inställt indikerar
det att du stannar för länge utan att röra på dig.

 

När du ansluter till appen synkroniseras datum
och tid.
Uppgifterna kan också ställas in manuellt. Gå in i
inställningen - klocka - och stäng av
synkroniseringen. Gå sedan till datum och tid och
ställ in dem manuellt.

 

INSTÄLLNINGAR FÖR DATUM
OCH TID

 

ON/OFF
För att starta klockan håller du ned den nedre
knappen i 3 sekunder.
Om du vill stänga av klockan håller du nedre
knappen intryckt i 3 sekunder.

VAL AV SKIVA
Det finns 5 rattar att välja mellan, som kan justeras
efter behag.

1. Pedometer. Stegräkning pågår i 24 timmar. Vid
midnatt kommer uppgifterna att lagras och
återställas till 0 för ny beräkning.
2. Kalorimätare.
3. Avstånd som tillryggalagts.
4. Mätning av hjärtfrekvens.
Pulstestet är dynamiskt, det slutar när du lämnar
gränssnittet.
5. Blodtrycksmätning: Gå in i blodtrycksmenyn
och gör en blodtrycksmätning (data lagras i APP i
realtid).
6. Mätning av syre i blodet: Gå in på menyn
Blodsyresättning och gör en blodsyresmätning
(data lagras i APP i realtid).

.

FUNKTIONER

AKTIVATION

Slå på Bluetooth på telefonen. Gå till Bluetooth-
inställningar och välj sedan
 för att ansluta smartklockan till telefonen.
Telefonen visar kopplingsinformationen, bekräfta
kopplingen. När enheten är korrekt ansluten
kommer Bluetooth-tecknet på smartklockan att
vara blått och du kan ta emot och ringa samtal.
VIKTIGT: Endast kontakter från SIM-kortet
kommer att vara synliga på klockan och
kontaktnamnet kommer att vara synligt när ett
samtal tas emot.

Smartklockan WL13 kan också anslutas till din
telefon via den särskilda appen MActive. En
sådan kombination gör det möjligt för oss att
lagra mätdata, aktivitetsdata och gör det möjligt
för dig att ställa in mål och få olika meddelanden.

LADDNINGSINSTRUKTIONER
 

Den här produkten använder magnetisk

laddning.

Anslut laddaren till USB-ingången och till

enhetens bakre laddningskontakter. När den är

ansluten startar laddningen automatiskt och

laddningsikonen visas på skärmen.

Obs: Anslut inte den magnetiska

laddningskabeln till två kontakter samtidigt med

ledande material eftersom det kan orsaka

kortslutning.

HÅRDVARUKRAV

iOS 9.0 och senare
Android 4.4 och högre
Bluetooth 4.0 stöds
Användning av GPS-
funktionen
Du måste ha en enhet.
som kör Android 6.0

Android 4.4 +     iOS 9.0 +

SMARTWATCH
WL13

 
Instrukcja obsługi/

Uživatelský manuál

KÄRA KUND, TACK FÖR ATT DU
KÖPTE VÅR PRODUKT!

Läs igenom hela anvisningen noggrant innan du
använder den. Det rekommenderas att endast
använda originalbatteriet, laddaren och
tillbehören som ingår i satsen.
med enheten.
Varken tillverkaren eller distributören ansvarar för
användningen av tillbehör från tredje part.
(De funktioner som anges i den här handboken
kan variera något mellan olika modeller eftersom
handboken är en allmän beskrivning av
smartklockan, vissa modeller kan skilja sig från
standarden).
Enheten bör laddas i minst 2 timmar innan den
används för första gången.
Innan du använder enheten måste du ladda ner
appen, installera appen och godkänna alla
behörigheter,
annars kommer alla funktioner inte att vara
tillgängliga.
Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet
i denna handbok.
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