
Garantijas apkalpošana:
1. 1. 24 mēnešus no iegādes dienas patērētāji var
saņemt bezmaksas garantijas apkalpošanu
izstrādājumu normālas lietošanas laikā, ja
izstrādājums nav mehāniski bojāts un nav bojāts
nepareizas lietošanas rezultātā.
2:
A. kaitējums ir pašu radīts,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. viņi nav lietojuši izstrādājumu saskaņā ar
lietošanas un apkopes instrukcijām,
D. izstrādājumi ir izjaukti, salaboti vai iegremdēti
ūdenī.

2. Piezīmes par ūdensizturību (lai gan tas ir
ūdensizturīgs pulkstenis):
Uzmanieties no šādām metodēm, jo tās pasliktina
hidroizolāciju.
-Nenoņemiet pulksteni dušā.
-Nēsājiet pulksteni uzkarsētā baseinā, saunā vai
citā vidē ar augstu temperatūru un mitrumu.
-Nenoņemiet pulksteni, kad mazgājat rokas vai
seju vai strādājat ar ziepēm vai mazgāšanas
līdzekļiem.
-Neaizmirstiet no pulksteņa notīrīt sāli vai
netīrumus, kad tas iegremdēts jūrā.

GARANTIJA
 

MĒRĪŠANA
1. Slikts akumulators:
Ja akumulators ir izlādējies, nekavējoties
uzlādējiet to, lai aizsargātu akumulatora
darbību.
2. Uzlāde:
Nelietojiet pulksteni, kamēr tas tiek
uzlādēts.
3. Nelietojiet pulksteni, kamēr tas tiek
uzlādēts, kā aprakstīts iepriekš.
50 grādi pēc Celsija var izraisīt ierīces
pārkaršanu, deformāciju un apdegšanu.
4. Nepeldiet, nirt un nelietojiet ierīci zem
ūdens.
5. Ierīcē ir iebūvēts akumulators, un to ir
aizliegts atsevišķi demontēt.
6. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu
akumulatora plīsuma un noplūdes
gadījumā.

SVARĪGA INFORMĀCIJA
 1.Security:

-Notīriet pulksteni ar mīkstu drāniņu, lai
saglabātu pulksteņa un siksniņas tīrību
(izmantojiet tīru ūdeni vai jūras ūdeni).
- Pārliecinieties, ka pulksteņa sirdsdarbības
lēca ir tuvu jūsu ādai.
- Laikapstākļu dēļ ādas temperatūra uz jūsu
plaukstas ir pārāk zema, un tas ietekmē
sirdsdarbības kontroli.

7. EKG mērījumus var veikt tikai lietotnē. Vēsture
tiek automātiski saglabāta.
8. Miega kvalitātes uzraudzība.
9. Darbība.
10. Tālvadības tālvadība ar tālruņa kameru.
11. Tālvadības tālvadība mūzikas atskaņošanai
tālrunī.
12. Tālruņa meklēšana (šī funkcija ir pieejama,
kad ir izveidots savienojums ar lietotni MActive.
13. Varat pielāgot ekrāna spilgtumu.
14. Trauksmes signāls.
15.
16.Kalendārs
17.Kalkulators
18.Sēdošs režīms: kad tas ir iestatīts, tas norāda,
ka pārāk ilgi nedzīvojat kustībā.

 

Savienojot ierīci ar lietotni, tiek sinhronizēts
datums un laiks.
Datus var iestatīt arī manuāli. Ievadiet iestatījumu -
pulkstenis - un izslēdziet sinhronizāciju. Pēc tam
dodieties uz datumu un laiku un iestatiet to
manuāli.

 

DATUMA UN LAIKA
IESTATĪJUMI

 

IESLĒGTS/IZSLĒGTS
Nospiediet apakšējo pogu 3 sekundes, lai
iedarbinātu pulksteni.
Lai izslēgtu pulksteni, turiet apakšējo pogu 3
sekundes.

RITOŠĀ ATTĒLA ATTĒLS
Ir 9 vadības ierīces, kuras var iestatīt atbilstoši
savām vajadzībām.

1. Pedometrs. Soļu skaitīšana ilgst 24 stundas.
Pusnaktī dati tiek saglabāti un atiestatīti, lai tos
varētu pārrēķināt.
2. Kaloriju skaitītājs.
3. Nobrauktais attālums.
4. Sirdsdarbība.
Sirdsdarbības tests ir dinamisks un pēc saskarnes
atstāšanas apstājas.
5. Asinsspiediena mērīšana.
6. Asins skābekļa koncentrācijas mērījumi.

.

FUNKCIJAS

AKTIVĀCIJA

Ieslēdziet Bluetooth funkciju tālrunī. Dodieties uz
Bluetooth iestatījumiem un atlasiet
lai savienotu viedpulksteni ar tālruni. Tālrunī tiek
parādīta savienošanas informācija, un jūs
apstipriniet savienošanu. Kad ierīce ir pareizi
savienota, uz viedpulksteņa esošā Bluetooth
uzlīme iedegas zilā krāsā, un jūs varat saņemt un
veikt zvanus.
Svarīgi: pulksteņa ekrānā būs redzami tikai
kontakti no SIM kartes, un, kad tiks saņemts
zvans, tiks parādīts kontakta vārds.

Viedpulksteni WL13 var arī savienot ar tālruni,
izmantojot īpašu lietotni "MActive". Šī kombinācija
ļaus mums saglabāt jūsu mērījumu un aktivitāšu
datus, kā arī ļaus iestatīt mērķus un dažādus
paziņojumus.

IZPILDES INSTRUKCIJAS
 

Šis izstrādājums izmanto magnētisko uzlādi.

Pievienojiet lādētāju USB ievadei un ierīces

aizmugurējiem uzlādes kontaktiem. Kad

savienojums ir izveidots, automātiski sāksies

uzlāde un displejā parādīsies uzlādes ikona.

Piezīme: Nesavienojiet magnētisko uzlādes

kabeli vienlaikus ar diviem kontaktiem ar vadošu

materiālu, jo var rasties īssavienojums.

APARATŪRAS PRASĪBAS
 

iOS 9.0 un jaunāka versija
Android 4.4 un jaunāka
versija
Bluetooth 4.0 atbalsts
Lai izmantotu GPS funkciju,
jums ir jābūt Android 6.0
ierīcei.

Android 4.4 +     iOS 9.0 +

SMARTWATCH
WL13

 
Lietošanas instrukcija


