
Monitortoets / scherm aan/uit toets
(bovenste knop): 
- Lang indrukken om het toestel aan/uit te zetten.
- Kort indrukken om het hoofdscherm aan/uit te
zetten.
- Meting - camera
- Onderste knop - terug naar hoofdmenu
- Linkerzijde - SIM-kaart ingang

Dit product maakt gebruik van magnetisch
opladen.
Sluit het oplaadstation aan op de USB-ingang en
het andere uiteinde op de oplaadcontacten aan de
achterkant van het toestel. Zodra het toestel is
aangesloten, begint het opladen automatisch en
verschijnt het oplaadicoon op het scherm. De
vereiste ingangsspanning bedraagt 5V1A of 5V2A.
Een volledige lading duurt meestal 2 uur. Gebruik
het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen.
Opmerking: Sluit de magnetische oplaadkabel niet
tegelijkertijd aan op 2 contacten van geleidend
materiaal, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken.

Lees voor gebruik de volledige gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door. Het wordt aanbevolen om alleen de
originele batterij, lader en accessoires te gebruiken die
bij het apparaat zijn geleverd.
Noch de fabrikant, noch de distributeur zijn
verantwoordelijk voor het gebruik van accessoires van
derden.
(De in deze gebruiksaanwijzing genoemde functies
kunnen per model enigszins verschillen, aangezien de
gebruiksaanwijzing een algemene beschrijving van het
Smartwatch is en sommige modellen kunnen afwijken
van de standaard).
Het apparaat moet minstens 2 uur worden opgeladen
voor het eerste gebruik.
Voordat u het apparaat gebruikt, moet u de app
downloaden en installeren en alle toestemmingen
accepteren, anders zullen niet alle functies beschikbaar
zijn.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud
van deze handleiding te wijzigen.

BESTE KLANT, DANK U VOOR HET
KOPEN VAN ONS PRODUCT! 

ONS PRODUCT GEKOCHT!

KNOP

LAADVOORSCHRIFTEN

HOOFDMENU
-Telefoon
Voer een nummer uit de lijst in en druk op het
kiesicoon om het nummer te kiezen.
-Contact
Zorg ervoor dat uw horloge correct met uw telefoon is
gekoppeld, zodat u contacten kunt toevoegen en
verwijderen.
-Bericht
-Setting
-Pulse
Plaats het horloge om uw pols voordat u de
hartslagmetingsfunctie opent. Om uw hartslag te
meten, moet uw pols heel dicht bij het horloge zijn. De
waarde wordt na tien seconden weergegeven.
-Bloed zuurstof
Voordat u de bloedzuurstofmeting opent, moet u eerst
het horloge om uw pols doen. Klik dan om het
opsporingsproces voor bloedzuurstof te starten. De
waarde wordt na 10 seconden weergegeven. De
bloedzuurstof wordt elk uur actief gemeten.
-Sen
Doe het horloge om voor je naar bed gaat en meet de
kwaliteit van de slaap. De standaardtijd is 21:00-9:00.

Veeg omlaag over de hoofdinterface van het horloge
om toegang te krijgen tot GPS-helderheid, Wi-Fi,
vliegtuigmodus en modus niet storen.
Veeg omhoog voor toegang tot de stappenteller,
muziek en cloudbediening.
Veeg naar rechts op de horloge-interface om
pushmeldingen te openen.
-Swipe naar links op de horloge-interface om het
hoofdmenu te openen en vervolgens de sportmodi.

HOOFDRECLAME
Om de weergave van het hoofdscherm te wijzigen,
houdt u de toets 2 seconden ingedrukt en selecteert u
vervolgens een bedieningselement. Nadat u uw keuze
hebt gemaakt, selecteert u deze met een snelle
aanraking.
De klok heeft 18 wijzerplaten om uit te kiezen en de
mogelijkheid om hem naar eigen smaak te
personaliseren.

BEDIEN DE KLOK - Meting van de ademhaling
Klik op Start en volg de instructies voor in- en
uitademen.
- Internet
- Camera
- Galerij
- Kalender
- Alarm.
- Muziek
We kunnen nummers afspelen, pauzeren en
terugspoelen;
Tik op het volumepictogram om het volume aan te
passen;
Nummers kunnen willekeurig of herhaaldelijk worden
afgespeeld,
Om muziek toe te voegen, moet u het horloge op uw
computer aansluiten met een USB-kabel
- Audio opnemen
Klik op het icoon om de opname te starten, klik
nogmaals om de opname te stoppen, de opties
Opslaan en Verwijderen worden weergegeven, ga naar
de lijst met opnamebestanden en kies of u de huidige
opname wilt afspelen of verwijderen
- Bestandsbeheerder
Klik op Bestanden beheren om de momenteel
beschikbare opslag te bekijken en klik opnieuw om te
beheren, bekijken, creëren en bewerken.

- Het weer
Plaats de SIM-kaart en open het mobiele
datanetwerk om het lokale weer bij te werken.
- Beweging
- Desktop instellingen
Bureaubladinstellingen omvatten
wijzerplaatkeuze, menustijl en toggle-stijl.
- Optimalisering van het systeem
- Klokgeheugen
- App store
- Assistent
Wanneer het toestel met een mobiele telefoon is
verbonden, kan de gebruiker op afstand foto's
nemen, muziek bedienen, naar mobiele
telefoons zoeken en andere functies uitvoeren.
- Google Play
-Google Maps
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Scherm: 1,39" IPS
Schermresolutie: 454 x 454 dpi
Waterdicht: IP67
Sensor: 3-assige G-sensor
Batterijcapaciteit: 500mAh
Synchronisatie: Bluetooth 5.0
Inhoud verpakking: Oplaadkabel,
Gebruiksaanwijzing, WLT10 Smartwatch
Apparaatcompatibiliteit: iOS 11 + Android 5.1 en
hoger

BELANGRIJKE INFORMATIE
1.Veiligheid:
-Maak het horloge schoon met een zachte doek
(gebruik schoon water of zeewater).
2. Waterdichtheidsinstructies (zelfs als het een
waterdicht horloge is):
 Wees voorzichtig met de volgende methoden,
omdat ze de waterdichting aantasten.
-Draag het horloge niet onder de douche.
-Draag het horloge niet in een verwarmd zwembad,
sauna of andere omgeving met een hoge
temperatuur/vochtigheid.

-Draag het horloge niet terwijl u uw handen of gezicht
wast of terwijl u werkzaamheden uitvoert waarbij
zeep of detergenten worden gebruikt.

GARANTIE
1.bij normaal gebruik en op voorwaarde dat het
product geen mechanische schade heeft en niet is
veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, kan de
consument aanspraak maken op gratis
garantieservice gedurende 24 maanden vanaf de
datum van aankoop.

2.Consumenten kunnen geen aanspraak maken op
de garantie indien:
A. Zij hebben de schade zelf veroorzaakt,
B. de garantieperiode is verstreken,
C. het product niet in overeenstemming met de
gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen hebben
gebruikt,
D. de producten zijn gedemonteerd, zelf gerepareerd
of ondergedompeld in water.

SPORTFUNCTIE PARAMETERSVEILIGHEIDSMAATREGELEN
1. Batterij bijna leeg:
Als de batterij bijna leeg is, laadt u het toestel
onmiddellijk op om de levensduur van de batterij
te beschermen.
2. Laden: Gebruik het horloge niet terwijl het
wordt opgeladen.
3. Omgevingstemperaturen van meer dan 50
graden Celsius tijdens het opladen kunnen leiden
tot oververhitting, vervorming en verbranding van
het toestel.
4.Gelieve niet te zwemmen, duiken of het toestel
onder water te gebruiken. 
5. Het toestel werkt op een ingebouwde batterij
en mag niet door uzelf worden gedemonteerd.
6. Vermijd contact met de ogen en de huid voor
het geval de batterij breekt en lekt.
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