
Гаранционно обслужване:
1. При нормална употреба на продуктите,
стига продуктът да няма механични
повреди и да не е причинен от
неправилна употреба,
24 месеца от датата на закупуване
потребителите могат да се възползват от
безплатно гаранционно обслужване.
2. Потребителите не могат да се
възползват от гаранцията, ако:
А. те сами са причинили щетите,
Б. гаранционният срок е изтекъл,
В. те не са използвали продукта в
съответствие с инструкциите за употреба
и поддръжка,
Г. продуктите са били разглобявани,
ремонтирани или потапяни във вода.

2. Бележки относно водоустойчивостта
(въпреки че е водоустойчив часовник):
обърнете внимание на следните методи,
тъй като те влошават хидроизолацията.
-Моля, не носете часовника под душа.
-Не носете часовника в отопляем басейн,
сауна или друга среда с висока
температура и влажност.
-Не носете часовника, когато миете
ръцете или лицето си, при работа, при
която се използва сапун или детергент.
-След потапяне в морето не забравяйте
да измиете солта или мръсотията от
часовника.

ГАРАНЦИЯ
 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
1. Слаба батерия:
В случай на изтощена батерия заредете
устройството незабавно, за да
предпазите живота на батерията.
2. Зареждане: Не използвайте часовника,
докато се зарежда.
3. Не използвайте часовника, докато се
зарежда по-горе.
50 градуса по Целзий може да доведе до
прегряване, деформация и изгаряне на
устройството.
4. Моля, не плувайте, не се гмуркайте и
не работете с устройството под вода.
5. Устройството използва вградена
батерия и е забранено да се разглобява
самостоятелно.
6. Избягвайте контакт с очите и кожата в
случай на разкъсване и изтичане на
батерията.

1.Сигурност:
-Избършете часовника с мека кърпа, за
да поддържате часовника и каишката
чисти (използвайте чиста вода или
морска вода)
- Уверете се, че лещата на часовника за
сърдечен ритъм е близо до кожата ви.
- температурата на кожата на китката ви
е твърде ниска поради климатичните
условия, което ще повлияе на контрола
на сърдечния ви ритъм.

7. Измерванията на ЕКГ могат да се
извършват само от приложението.
Историята се запазва автоматично.
8. Наблюдение на качеството на съня:
Ежедневно измерване на качеството на
съня.
9. Дейност.
10. Дистанционно управление на
камерата на телефона.
11. Дистанционно управление на
музиката, възпроизвеждана в
телефона.
12. Намиране на телефона (тази
функция е налична, когато сте свързани
с приложението MActive.
13. Можете да регулирате яркостта на
дисплея.
14. Аларма: Може да се зададе аларма
15. Хронометър
16.Календар
17.Калкулатор
18.Седящ режим: когато е зададен, той
показва, че сте останали твърде дълго,
без да се движите.

 Когато се свържете с приложението,
датата и часът се синхронизират.
Данните могат да бъдат зададени и
ръчно. Въведете настройката - часовник -
и изключете синхронизацията. След това
отидете в менюто за дата и час и го
задайте ръчно.

 

НАСТРОЙКИ ЗА ДАТА И ЧАС
 

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

За да стартирате часовника, задръжте
долния бутон за 3 секунди.
За да изключите часовника, задръжте
долния бутон за 3 секунди.

ЕКРАН ЗА ПРЪСКИ

Има 5 циферблата за избор, които могат
да се регулират по желание.

1. Педометър. Отчитането на стъпките е
включено за 24 часа. В полунощ данните
се съхраняват и се нулират до 0, за да се
преизчислят.
2. Брояч на калории.
3. Изминато разстояние.
4. Измерване на сърдечния ритъм.
Тестът на сърдечния ритъм е динамичен,
той спира, когато напуснете интерфейса.
5. Измерване на кръвното налягане:
Влезте в менюто за измерване на
кръвното налягане и направете едно
измерване на кръвното налягане
(данните ще се съхраняват в
приложението в реално време).
6. Измерване на кислорода в кръвта:
Влезте в менюто Blood Oxygenation
(Оксигениране на кръвта) и направете
едно измерване на кислорода в кръвта
(данните ще се съхраняват в
приложението в реално време).

.

ФУНКЦИИ

АКТИВИРАНЕ

Включете Bluetooth в телефона. Отидете
на Bluetooth настройки, след което
изберете
 за свързване на смарт часовника с
телефона. Телефонът ще покаже
информацията за сдвояване, потвърдете
сдвояването. След като устройството е
свързано, Bluetooth баджът на смарт
часовника ще стане син и ще можете да
приемате и да правите обаждания.
ВАЖНО: Само контактите от SIM картата
ще бъдат видими на часовника, а името
на контакта ще се вижда при получаване
на повикване.

Смарт часовникът WL13 може да бъде
свързан с телефона ви чрез специалното
приложение "MActive". Такава
комбинация ще ни позволи да
съхраняваме данни от измервания,
данни за дейността и да ви позволява да
задавате цели и различни известия.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ
 

Този продукт използва магнитно
зареждане. Свържете зарядното
устройство към USB входа и към
задните контакти за зареждане на
устройството. След свързване
зареждането ще започне автоматично
и на екрана ще се появи иконата за
зареждане. Забележка: Не свързвайте
магнитния кабел за зареждане към 2

контакта едновременно с проводящ
материал, тъй като това може да доведе
до късо съединение.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ХАРДУЕР 
iOS 9.0 и по-нова версия
Android 4.4 и по-нови версии
Поддържа Bluetooth 4.0
Използване на функцията GPS
трябва да имате устройство
с Android 6.0

SMARTWATCH
WL13

 
Ръководство за потребителя

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА

ПОКУПКАТА НА НАШИТЕ
ПРОДУКТ!

Моля, прочетете внимателно пълните
инструкции преди употреба.
Препоръчително е да използвате само
оригиналната батерия, зарядно
устройство и аксесоари, включени в
комплекта. с устройството.
Нито производителят, нито
дистрибуторът носят отговорност за
използването на аксесоари на трети
страни.
(Функциите, изброени в това
ръководство, могат да се различават
леко при различните модели, тъй като
ръководството представлява общо
описание на смарт часовника, а някои
модели могат да се различават от
стандартните).
Устройството трябва да се зарежда
поне 2 часа преди първата употреба.
Преди да използвате устройството,
трябва да изтеглите приложението, да
го инсталирате и да приемете всички
разрешения,
в противен случай всички функции
няма да са достъпни.
Компанията си запазва правото да
променя съдържанието на това
ръководство.


