
Garantieservice:
1. Bij normaal gebruik van de producten, op
voorwaarde dat het product geen mechanische
schade heeft en niet is veroorzaakt door
oneigenlijk gebruik,
24 maanden vanaf de datum van aankoop,
kunnen consumenten gebruik maken van gratis
garantieservice.
2. consumenten kunnen geen aanspraak maken
op de garantie indien:
A. Zij hebben de schade zelf veroorzaakt,
B. de garantieperiode is verstreken
C. het product niet in overeenstemming met de
gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen hebben
gebruikt,
D. de producten zijn gedemonteerd, zelf
gerepareerd of ondergedompeld in water.

2. Opmerkingen over de waterbestendigheid
(zelfs als het een waterdicht horloge is):
Wees voorzichtig met de volgende methodes
omdat ze de waterbestendigheid beïnvloeden.
-Draag het horloge niet onder de douche.
-Draag het horloge niet in een verwarmd
zwembad, sauna of andere omgeving met een
hoge temperatuur/vochtigheid.
-Draag het horloge niet terwijl u uw handen of
gezicht wast, op het werk waar zeep of detergent
wordt gebruikt.
-Na onderdompeling in zee, moet het horloge
worden ontdaan van zout en vuil.

GARANTIE
 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
1. Zwakke batterij:
Als de batterij bijna leeg is, laadt u het toestel
onmiddellijk op om de levensduur van de
batterij te beschermen.
2. Opladen:
Gebruik het horloge niet terwijl het wordt
opgeladen. 3.
3. Gebruik het horloge niet tijdens het opladen.
50 graden Celsius kan oververhitting,
vervorming en verbranding van het apparaat
tot gevolg hebben.
4. Niet zwemmen, duiken of het toestel onder
water gebruiken.
6. Het toestel werkt op een ingebouwde
batterij en mag niet door u zelf worden
gedemonteerd.
6. Vermijd contact met ogen en huid in geval
de batterij breekt en lekt.

BELANGRIJKE INFORMATIE
 1.Veiligheid:

-Wrijf het horloge af met een zachte doek om
het horloge en het bandje schoon te houden
(gebruik schoon water of zeewater).
- Zorg ervoor dat de hartslaglens van het
horloge dicht bij uw huid zit.
- de huidtemperatuur op je pols is te laag door
het weer, wat je hartslagcontrole beïnvloedt.

ECG-metingen kunnen alleen via de app
worden uitgevoerd. De geschiedenis wordt
automatisch opgeslagen.
8. monitoring van de slaapkwaliteit: dagelijkse
meting van de slaapkwaliteit.
9. activiteit.
10. Afstandsbediening van de telefooncamera.
11. Afstandsbediening van muziekweergave op
de telefoon.
12. uw telefoon zoeken (deze functie is
beschikbaar wanneer u verbonden bent met de
MActive-app.
13. U kunt de helderheid van het scherm
aanpassen.
14. alarm: alarm kan worden ingesteld
15.stopwatch
16.kalender
17.calculator
18.Zitmodus: Wanneer deze is ingesteld, geeft
hij aan dat u te lang stilzit.

 

Wanneer u verbinding maakt met de app,
worden de datum en tijd gesynchroniseerd.
De data kunnen ook handmatig worden
ingesteld. Ga naar de instelling - Klok - en
schakel de synchronisatie uit. Ga dan naar
Datum en Tijd en stel ze handmatig in.

 

DATUM- EN TIJDINSTELLINGEN
 

AAN/UIT
Om de klok te starten, houdt u de onderste knop
3 seconden ingedrukt.
Om de klok uit te zetten, houdt u de onderste
knop 3 seconden ingedrukt.

SYRINGE SCREEN
Er zijn 5 draaiknoppen die naar wens kunnen
worden ingesteld.

1. Een stappenteller. De stappenteller loopt 24
uur. Om middernacht worden de gegevens
opgeslagen en op 0 gezet voor herberekening.
2. calorieën teller.
3. afgelegde afstand.
4. hartslagmeting.
De hartslagtest is dynamisch, hij eindigt als je de
interface verlaat.
5. bloeddrukmeting: ga naar het bloeddrukmenu
en voer een bloeddrukmeting uit (de gegevens
worden in real time opgeslagen in de APP).
6. meten van bloedzuurstof: ga naar het menu
bloedzuurstofgehalte en voer een
bloedzuurstofmeting uit (de gegevens worden in
real time opgeslagen in de APP).

.

MERKMALE

ACTIVATIE
Zet Bluetooth aan op uw mobiele telefoon. Ga
naar de Bluetooth-instellingen en selecteer

 om je Smartwatch aan je telefoon te koppelen.
Uw telefoon geeft de koppelingsinformatie weer,
bevestig de koppeling. Zodra de verbinding tot
stand is gebracht, licht het Bluetooth-pictogram
op het Smartwatch-horloge blauw op en kunt u
gesprekken ontvangen en voeren.
BELANGRIJK: Alleen contactpersonen van de
SIM-kaart zijn zichtbaar op het horloge en de
naam van de contactpersoon wordt
weergegeven wanneer een oproep wordt
ontvangen.
De WL13 Smartwatch kan ook worden
verbonden met uw smartphone via de speciale
"MActive" app. Een dergelijke combinatie stelt ons
in staat meetgegevens en activiteitsgegevens op
te slaan en u de mogelijkheid te bieden doelen en
diverse meldingen in te stellen.

LAADVOORSCHRIFTEN
 

Dit product maakt gebruik van magnetisch

opladen.

Sluit de oplader aan op de USB-ingang en op de

oplaadcontacten op de achterkant van het toestel.

Zodra het toestel is aangesloten, begint het

opladen automatisch en verschijnt het

oplaadicoon op het scherm.

Opmerking: Sluit de magnetische oplaadkabel niet

tegelijkertijd aan op 2 contacten met geleidend

materiaal, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken.

HARDWARE-EISEN
 

iOS 9.0 en hoger
Android 4.4 en hoger
Ondersteunt Bluetooth 4.0
Om de GPS-functie te
gebruiken
U moet een apparaat hebben
met Android 6.0

Android 4.4 +     iOS 9.0 +

SMARTWATCH
WL13

 
Gebruikershandleiding

GEACHTE KLANT, DANK U VOOR UW
AANKOOP VAN ONZE 

PRODUCT!

Lees voor gebruik aandachtig de volledige
gebruiksaanwijzing. Het wordt aanbevolen om alleen
de originele batterij, lader en accessoires te gebruiken
die in de kit zitten.
met het apparaat.
Noch de fabrikant, noch de distributeur is
verantwoordelijk voor het gebruik van accessoires
van derden.
(De in deze gebruiksaanwijzing genoemde functies
kunnen per model enigszins verschillen, aangezien
de gebruiksaanwijzing een algemene beschrijving
van het Smartwatch is en sommige modellen kunnen
afwijken van de standaard).
Het apparaat moet voor het eerste gebruik minstens 2
uur worden opgeladen.
Voordat u het apparaat kunt gebruiken, moet u de
app downloaden en installeren en alle
toestemmingen accepteren,
anders zullen niet alle functies beschikbaar zijn.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud
van deze handleiding te wijzigen.
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