
Tlačítko sledování / zapnutí / vypnutí obrazovky
(horní tlačítko): 
- Dlouhým stisknutím se zařízení zapne / vypne.
- Krátké stisknutí zapne / vypne hlavní obrazovku.
- Měření - kamera
- Dolní tlačítko - návrat do hlavní nabídky
- Levá strana - Vstup pro SIM kartu

Tento produkt používá magnetické nabíjení.
Připojte nabíjecí kolébku ke vstupu USB a druhý
konec k zadním nabíjecím kontaktům zařízení. Po
připojení se automaticky spustí nabíjení a na
obrazovce se objeví ikona nabíjení. Požadované
vstupní napětí je 5V1A nebo 5V2A.
Plné nabití obvykle trvá 2 hodiny. Během nabíjení
zařízení nepoužívejte.
Upozornění: Nepřipojujte magnetický nabíjecí kabel
k žádným 2 kontaktům současně s vodivým
materiálem, protože by to mohlo způsobit zkrat.

Před použitím si prosím pozorně přečtěte celý návod.
Doporučuje se používat pouze originální baterii,
nabíječku a příslušenství, které jsou součástí sady se
zařízením.
Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za použití
příslušenství třetích stran.

(Funkce uvedené v tomto návodu se mohou mezi
modely mírně lišit, protože návod je obecným popisem
chytrých hodinek, některé modely se mohou lišit od
standardu).

Před prvním použitím by mělo být zařízení nabíjeno
alespoň 2 hodiny.
Než začnete zařízení používat, musíte si stáhnout
aplikaci, nainstalovat aplikaci a přijmout všechna
oprávnění, jinak nebudou dostupné všechny funkce.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu tohoto
návodu.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU,
DĚKUJEME, ŽE JSTE SI

ZAKOUPIL NÁŠ VÝROBEK!

VYSVĚTLENÍ TLAČÍTKO

POKYNY K NABÍJENÍ

HLAVNÍ MENU
-Telefon
Zadejte číslo ze seznamu a stiskněte ikonu vytáčení
pro vytočení čísla.
-Kontakty
Ujistěte se, že hodinky byly správně spárovány s
telefonem, abyste mohli přidávat a odebírat kontakty.
-Zprávy
-Nastavení
-Puls
Před otevřením funkce Monitor srdečního tepu si
nasaďte hodinky na zápěstí. Pro měření srdečního tepu
musí být vaše zápěstí velmi blízko k hodinkám.
Hodnota se zobrazí po deseti sekundách.
-Krevní kyslík
Před otevřením měření kyslíku v krvi si nejprve nasaďte
hodinky na zápěstí. Poté kliknutím přejděte na proces
detekce kyslíku v krvi. Hodnota se zobrazí po 10
sekundách. Kyslík v krvi bude aktivně měřen každou
hodinu.
-Sen
Nasaďte si hodinky před spaním a změří se kvalita
spánku. Výchozí doba je 21:00–9:00.

-Přejetím dolů po hlavním rozhraní hodinek získáte
přístup k jasu GPS, Wi-Fi, režimu v letadle a režimu
Nerušit
-Přejetím nahoru přejděte na počítadlo kroků, ovládání
hudby a cloud
-Přejetím prstem doprava na rozhraní hodin přejděte
na oznámení push
-Přejetím prstem doleva na rozhraní hodin otevřete
hlavní nabídku a poté sportovní režimy

HLAVNÍ ROZHRANÍ
Chcete-li změnit vzhled hlavní obrazovky, podržte ji po
dobu 2 sekund a poté můžete vybrat ovladač. Po
provedení výběru jej vyberte krátkým dotykem.
Hodinky mají na výběr 18 ciferníků a možnost
personalizace podle vašeho vlastního.

OBSLUHOVAT HODINKY
- Měření dechu
Klikněte na start a postupujte podle pokynů pro
nádech a výdech.
- Internet
- Fotoaparát
- Galerie
- Kalendář
- Poplach
- Hudba
Můžeme přehrávat, zastavovat a přetáčet skladby;
Klepnutím na ikonu hlasitosti upravíte hlasitost;
Skladby lze přehrávat náhodně nebo opakovaně,
Chcete-li přidat hudbu, musíte hodinky připojit k
počítači pomocí kabelu USB
- Nahrávání zvuku
Kliknutím na ikonu zahájíte nahrávání, dalším
kliknutím nahrávání zastavíte, zobrazí se možnosti
uložení a odstranění, vstupte do seznamu
záznamových souborů a vyberte, zda chcete přehrát
aktuální nahrávku nebo ji odstranit
- Správce souborů
Kliknutím na Správa souborů zobrazíte aktuálně
dostupnou paměť, dalším kliknutím můžete
spravovat, můžete je prohlížet, vytvářet a upravovat.

- Počasí
Vložte SIM kartu a otevřete mobilní datovou
síť pro aktualizaci místního počasí.
- Hnutí
- Nastavení plochy
nastavení plochy zahrnuje výběr ciferník , styl
nabídky a styl přepínání
- Optimalizace systému
- Obchod s hodinkami
- Obchod s aplikacemi
- Asistent
Uživatelé mohou po připojení mobilního
telefonu využívat vzdálené fotografování,
ovládání hudby, vyhledávání mobilního
telefonu a další funkce.
- Google Play
-Mapy Google

 

běhání venku 
chůze 
běhání 
cyklistika 
basketball 
fotbal 
stolní tenis 
badminton 
skákání na švihadle
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Wrocław
POLAND

Displej: 1,39" IPS
Rozlišení obrazovky: 454 x 454 dpi
Vodotěsnost: IP67
Senzor: 3osý G-senzor
Kapacita baterie: 500mAh
Synchronizace: Bluetooth 5.0
Obsah balení: nabíjecí kabel, uživatelská příručka,
chytré hodinky WLT10
Kompatibilita zařízení: iOS 11 + Android 5.1 a vyšší

DŮLEŽITÁ INFORMACE
1.Bezpečnostní:
-Očistěte hodinky měkkým hadříkem, aby zůstaly
čisté (použijte čistou vodu nebo mořskou vodu)
2.Poznámky k voděodolnosti (i když se jedná o
vodotěsné hodinky):
 Věnujte pozornost následujícím metodám, protože
zhoršují hydroizolaci.
-Prosím, nenoste hodinky ve sprchovém koutě.
-Nenoste hodinky ve vyhřívaném bazénu, sauně
nebo jiném prostředí s vysokou teplotou / vlhkostí.

-Nenoste hodinky při mytí rukou nebo obličeje nebo
při práci, kde používáme mýdlo nebo saponát.-Po
ponoření do moře z hodinek omyjte veškerou sůl
nebo nečistoty.

ZÁRUKA

1. Při běžném používání, pokud výrobek nemá
mechanické poškození a nebyl způsoben
nesprávným používáním, mohou spotřebitelé po
dobu 24 měsíců od data nákupu využít
bezplatného záručního servisu.

2. Spotřebitelé nemohou využít záruky, pokud:
A. škodu způsobili sami,
B. vypršela záruční doba,
C. nepoužili výrobek v souladu s návodem k
použití a údržbě,
D. výrobky byly rozebrány, opraveny svépomocí
nebo ponořeny do vody.

SPORTOVNÍ FUNKCE PARAMETRY ZAŘÍZENÍBEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
1. Slabá baterie:
V případě nízké úrovně nabití baterie okamžitě
nabijte zařízení, abyste ochránili životnost baterie.
2. Nabíjení:
Během nabíjení hodinky nepoužívejte.
3. Okolní teplota při nabíjení výše 50 stupňů
Celsia může vést k přehřátí, deformaci a spálení
zařízení.
4. Prosím, neplavte, nepotápějte se ani
neobsluhujte zařízení pod vodou.
5. Zařízení používá vestavěnou baterii a je
zakázáno jej sami rozebírat.
6. V případě prasknutí a vytečení baterie se
vyhněte kontaktu s očima a pokožkou.
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