
Monitora poga / ekrāna ieslēgšanas/izslēgšanas
poga
(augšējā poga): 
- Ilgi nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.
- Īss nospiedums ieslēdz/izslēdz galveno ekrānu.
- Mērījumi - kamera
- Apakšējā poga - atgriešanās galvenajā izvēlnē
- Kreisajā pusē - SIM kartes ievade

Šis izstrādājums izmanto magnētisko uzlādi.
Pievienojiet uzlādes paliktni USB ievadei, bet otru
galu - ierīces aizmugurējiem uzlādes kontaktiem.
Pēc savienojuma izveidošanas automātiski sāksies
uzlāde un ekrānā parādīsies uzlādes ikona.
Nepieciešamais ieejas spriegums ir 5V1A vai 5V2A.
Pilnai uzlādei parasti nepieciešamas 2 stundas.
Nelietojiet ierīci, kamēr tā tiek uzlādēta.
Piezīme: nepievienojiet magnētisko uzlādes kabeli
vienlaikus 2 kontaktiem ar vadošiem materiāliem, jo
tas var izraisīt īssavienojumu.

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visus norādījumus.
Ieteicams izmantot tikai oriģinālo akumulatoru, lādētāju
un piederumus, kas iekļauti ierīces komplektācijā.
Ne ražotājs, ne izplatītājs nav atbildīgs par trešo personu
piederumu izmantošanu.

(Šajā rokasgrāmatā uzskaitītās funkcijas dažādos
modeļos var nedaudz atšķirties, jo rokasgrāmatā ir
sniegts vispārīgs viedpulksteņa apraksts, daži modeļi
var atšķirties no standarta).

Pirms pirmās lietošanas reizes ierīce jālādē vismaz 2
stundas.
Pirms ierīces lietošanas ir jālejupielādē lietotne, jāinstalē
lietotne un jāpieņem visas atļaujas, citādi visas funkcijas
nebūs pieejamas.

Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas
saturu.

CIENĪJAMIE KLIENTI, PALDIES,
KA IEGĀDĀJĀTIES MŪSU

PRODUKTU!

PAZIŅOT POGA

UZLĀDES INSTRUKCIJAS

GALVENĀ MENIJĀ
-Tālrunis
Ievadiet numuru no saraksta un nospiediet zvanīšanas
ikonu, lai to uzzvanītu.
-Sazinieties ar
Pārliecinieties, ka pulkstenis ir pareizi savienots ar
tālruni, lai varētu pievienot un noņemt kontaktus.
-Ziņas
-Setting
-Pulse
Pirms sirds ritma monitora funkcijas atvēršanas
uzlieciet pulksteni uz rokas. Lai mērītu sirdsdarbības
ātrumu, jūsu plaukstai jābūt ļoti tuvu pie pulksteņa.
Vērtība tiks parādīta pēc desmit sekundēm.
-Asins skābeklis
Pirms atvērt skābekļa mērījumu asinīs, vispirms uzlieciet
pulksteni uz rokas. Pēc tam noklikšķiniet, lai pārietu uz
skābekļa noteikšanas procesu. Vērtība tiks parādīta
pēc 10 sekundēm. Skābekļa līmenis asinīs tiks aktīvi
mērīts katru stundu.
-Sen
Uzlieciet pulksteni pirms gulētiešanas, un tiks novērtēta
miega kvalitāte. Noklusējuma laiks ir 21:00-9:00.

-Pārvelciet uz leju pulksteņa galvenajā saskarnē, lai
piekļūtu GPS spilgtumam, Wi-Fi, lidmašīnas režīmam
un režīmam "Netraucēt".
-Pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu pedometram, mūzikai
un mākoņa pārvaldībai
-Pārvelciet pa labi pulksteņa interfeisā, lai piekļūtu
push paziņojumiem
-Pārvelciet pa kreisi pulksteņa interfeisā, lai atvērtu
galveno izvēlni un pēc tam sporta režīmus.

GALVENĀ INTERFACE
Lai mainītu galvenā ekrāna izskatu, turiet to nospiestu
2 sekundes, un pēc tam varat atlasīt vadības ierīci. Pēc
izvēles izdarīšanas atlasiet to ar īsu pieskārienu.
Pulkstenim ir 18 ciparnīcas, no kurām var izvēlēties, un
iespēja to personalizēt pēc saviem ieskatiem.

LIETOT PULKSTENI
- Elpas mērīšana
Noklikšķiniet uz sākt un izpildiet norādījumus par
ieelpošanu un izelpošanu.
- Internets
- Kamera
- Galerija
- Kalendārs
- Trauksmes signāls
- Mūzika
Mēs varam atskaņot, apturēt un pārtīt dziesmas;
Pieskarieties skaļuma ikonai, lai pielāgotu skaļumu;
Dziesmas var atskaņot izlases veidā vai atkārtoti,
Lai pievienotu mūziku, pulkstenis ir jāsavieno ar
datoru, izmantojot USB kabeli.
- Audio ierakstīšana
Noklikšķiniet uz ikonas, lai sāktu ierakstīšanu,
noklikšķiniet vēlreiz, lai pārtrauktu ierakstīšanu,
parādās saglabāšanas un dzēšanas opcijas, ievadiet
ieraksta failu sarakstu un izvēlieties, vai atskaņot
pašreizējo ierakstu vai dzēst to.
- Failu pārvaldnieks
Noklikšķiniet uz Pārvaldīt failus, lai apskatītu pašlaik
pieejamo atmiņu, vēl viens klikšķis ļauj pārvaldīt,
apskatīt, izveidot un rediģēt.

- Pacs
Ievietojiet SIM karti un atveriet mobilo datu
tīklu, lai atjauninātu vietējos laikapstākļus.
- Kustība
- Darbvirsmas iestatījumi
Darbvirsmas iestatījumi ietver ciparnīcas izvēli,
izvēlnes stilu un pārslēgšanas stilu.
- Sistēmas optimizācija
- Pulksteņu veikals
- App Store
- Asistents
Lietotāji var izmantot attālo fotografēšanu,
mūzikas vadību, mobilā tālruņa meklēšanu un
citas funkcijas, kad ierīce ir savienota ar
mobilo tālruni.
- Google Play
-Google Maps
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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.

SMARTWATCH 
WATCHMARK WLT10

Návod k použití

watchmark.cz


