
Buton pentru a monitoriza / porni / opri ecranul
(butonul de sus): 
- Țineți apăsat pentru a porni/opri dispozitivul.
- Apăsați lung și țineți apăsat scurt pentru a porni/opri
ecranul principal.
- Măsurători - aparat de fotografiat
- Butonul inferior - revenire la meniul principal
- Stânga - Intrarea cartelei SIM

Ez a termék mágneses töltést használ.
Csatlakoztassa a töltőbölcsőt az USB-bemenethez, a
másik végét pedig a készülék hátoldalán lévő
töltőcsatlakozókhoz. A csatlakoztatás után a töltés
automatikusan elindul, és a töltés ikonja megjelenik a
képernyőn. A szükséges bemeneti feszültség 5V1A
vagy 5V2A.
Egy teljes feltöltés általában 2 órát vesz igénybe. Ne
használja a készüléket töltés közben.
Megjegyzés: Ne csatlakoztassa a mágneses töltőkábelt
vezetőképes anyaggal egyidejűleg 2 érintkezőhöz, mert
ez rövidzárlatot okozhat.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes
használati utasítást. Javasoljuk, hogy csak a
készülékhez mellékelt eredeti akkumulátort, töltőt és
tartozékokat használja.
Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős a
harmadik féltől származó tartozékok használatáért.
(A jelen kézikönyvben felsorolt funkciók modellenként
némileg eltérhetnek, mivel a kézikönyv az okosóra
általános leírása, egyes modellek eltérhetnek a
szabványos modellektől).
A készüléket az első használat előtt legalább 2 órán
keresztül fel kell tölteni.
A készülék használata előtt le kell töltenie az
alkalmazást, telepítenie kell, és el kell fogadnia az
összes engedélyt, különben nem lesz elérhető minden
funkció.
A vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának
megváltoztatására.

KEDVES VÁSÁRLÓ, KÖSZÖNJÜK,
HOGY MEGVÁSÁROLTA

TERMÉKÜNKET!

EXPLAIN GOMB

RAKODÁSI UTASÍTÁSOK

FŐMENÜ
-Telefon
Írjon be egy számot a listából, és nyomja meg a
tárcsázás ikonját a szám tárcsázásához.
-Kapcsolat
Győződjön meg róla, hogy az órát megfelelően
párosította a telefonjával, hogy hozzáadhassa és
eltávolíthassa a névjegyeket.
-Üzenetek
-beállítás
-Kérlek
A pulzusmérő funkció megnyitása előtt helyezze az órát
a csuklójára. A pulzusszám méréséhez a csuklójának
nagyon közel kell lennie az órához. Az érték tíz
másodperc múlva jelenik meg a kijelzőn.
-Vér oxigén
A vér oxigénmérésének megnyitása előtt először tegye
az órát a csuklójára. Ezután kattintson a gombra a vér
oxigénszintjének meghatározásához. Az érték 10
másodperc múlva jelenik meg. A vér oxigénszintjét
óránként aktívan mérik.
-Sen
Állítsa be az órát lefekvés előtt, és az alvásminőségét
mérni fogja. Az alapértelmezett időpont 21:00-9:00.

-Húzza lefelé az óra fő felületét a GPS fényerő, a Wi-
Fi, a repülőgép üzemmód és a Ne zavarjon mód
eléréséhez.
-A lépésszámláló, a zene és a felhővezérlés
eléréséhez húzza felfelé.
-A push-értesítések eléréséhez az óra felületén
jobbra húzott ujjmozdulattal.
-A főmenü megnyitásához az óra felületén balra
húzott ujjmozdulattal nyissa meg a főmenüt, majd a
sportmódokat.

FŐ INTERFACE
A főképernyő elrendezésének megváltoztatásához
nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig,
majd válasszon ki egy vezérlőelemet. Miután
kiválasztotta, egy rövid koppintással válassza ki.
Az órán 18 számlap közül választhat, és lehetőség
van a saját ízlése szerinti testreszabásra.

ÓRAMŰKÖDÉS - Légzésmérés
Kattintson a Start gombra, és kövesse a be- és
kilégzésre vonatkozó utasításokat.
- Internet
- Kamera
- Galéria
- Naptár
- Riasztás
- Zene
Lejátszhatjuk, szüneteltethetjük és visszatekerhetjük a
dalokat;
A hangerő beállításához koppintson a hangerő ikonra;
A dalok véletlenszerűen vagy ismételten lejátszhatók,
A zene hozzáadásához az órát USB-kábellel kell
csatlakoztatnia a számítógéphez.
- Hangfelvétel
Kattintson az ikonra a felvétel elindításához, kattintson
újra a felvétel leállításához, a mentési és törlési
lehetőségek megjelennek, lépjen be a felvételi fájlok
listájába, és válassza ki, hogy az aktuális felvételt
szeretné-e lejátszani vagy törölni.
- Fájlkezelő
Kattintson a Fájlok kezelése gombra a jelenleg elérhető
memória megtekintéséhez, majd kattintson a
kezeléshez, megtekintéshez, létrehozáshoz és
szerkesztéshez.

- Vremea
Introduceți cartela SIM și deschideți rețeaua de date
mobile pentru a actualiza vremea locală.
- Mișcarea
- Setări desktop
Setările desktopului includ selectarea cadranului ,
stilul meniului și stilul de comutare
- Optimizarea sistemului
- Magazin de ceasuri
- App Store
- Asistent
Utilizatorii pot folosi fotografiile de la distanță,
controlul muzicii, căutarea de telefoane mobile și alte
funcții atunci când sunt conectați la un telefon mobil.
- Google Play
-Google Maps

 

jogging în aer liber 
mersul pe jos 
rulează 
ciclism 
baschet 
fotbal 
tenis de masă 
badminton 
coarda de sărituri
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Afișaj: 1,39" IPS
Rezoluția ecranului: 454 x 454 dpi
Rezistent la apă: IP67
Senzor: senzor G pe 3 axe
Capacitatea bateriei: 500mAh
Sincronizare: Bluetooth 5.0
Conținutul pachetului: cablu de încărcare, manual de
utilizare, smartwatch WLT10
Compatibilitatea dispozitivelor: iOS 11 + Android 5.1 și
versiuni superioare

INFORMAȚII IMPORTANTE

1.Securitate:
Curățați ceasul cu o cârpă moale pentru a-l păstra
curat (folosiți apă curată sau apă de mare).
2.Note privind rezistența la apă (chiar dacă este un
ceas rezistent la apă):
 Fiți atenți la următoarele metode, deoarece acestea
deteriorează impermeabilizarea.
-Vă rugăm să nu purtați ceasul la duș.
Nu purtați ceasul într-o piscină încălzită, într-o saună
sau într-un alt mediu cu temperatură/umiditate
ridicată.

-Nu purtați ceasul când vă spălați pe mâini sau pe față
sau când lucrați în locuri în care se utilizează săpun
sau detergent.

GARANȚIE
1. În condiții normale de utilizare, cu condiția ca
produsul să nu prezinte daune mecanice și să nu fi
fost cauzat de o utilizare necorespunzătoare,
consumatorii pot beneficia de servicii de garanție
gratuite timp de 24 de luni de la data achiziției.

2. Consumatorii nu pot beneficia de garanție dacă:
A. au provocat ei înșiși daunele,
B. perioada de garanție a expirat,
C. nu au utilizat produsul în conformitate cu
instrucțiunile de utilizare și întreținere,
D. produsele au fost dezasamblate, reparate de ei
înșiși sau scufundate în apă.

FUNCȚIE SPORTIVĂ PARAMETRII DISPOZITIVULUIMĂSURI
1. Baterie slabă:
În cazul unei baterii descărcate, încărcați imediat
dispozitivul pentru a proteja durata de viață a bateriei.
2. Încărcare:
Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.
3. O temperatură ambiantă mai mare de 50 de grade
Celsius în timpul încărcării poate duce la
supraîncălzirea, deformarea și arderea dispozitivului.
4. Vă rugăm să nu înotați, să nu vă scufundați și să nu
folosiți dispozitivul sub apă.
5. Dispozitivul utilizează o baterie încorporată și este
interzisă dezasamblarea acestuia de către
dumneavoastră.
6. Evitați contactul cu ochii și cu pielea în cazul ruperii
și scurgerii bateriei.

SMARTWATCH 
WATCHMARK WLT10

Használati utasítás
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