
Przycisk do monitorowania / włączania / wyłączania
ekranu (górny przycisk): 
- Długie naciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie
urządzenia.
-Krótkie naciśnięcie powoduje włączenie/wyłączenie
ekranu głównego.
- Pomiar - kamera
- Przycisk dolny - powrót do menu głównego
- Lewa strona - wejście na kartę SIM

Ten produkt wykorzystuje ładowanie magnetyczne.
Podłącz podstawkę do ładowania do wejścia USB, a
drugi koniec do tylnych styków ładowania urządzenia.
Po podłączeniu, ładowanie rozpocznie się
automatycznie, a na ekranie pojawi się ikona
ładowania. Wymagane napięcie wejściowe wynosi
5V1A lub 5V2A.
Pełne naładowanie trwa zazwyczaj 2 godziny. Nie
należy używać urządzenia w trakcie ładowania.
Uwaga: Nie należy podłączać magnetycznego kabla
ładującego do 2 styków jednocześnie za pomocą
materiału przewodzącego, ponieważ może to
spowodować zwarcie.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję
obsługi. Zaleca się stosowanie wyłącznie oryginalnych
baterii, ładowarki i akcesoriów dostarczonych z
urządzeniem.
Ani producent, ani dystrybutor nie ponoszą
odpowiedzialności za stosowanie akcesoriów innych firm.
(Funkcje wymienione w niniejszej instrukcji mogą się
nieznacznie różnić w zależności od modelu, ponieważ
instrukcja stanowi ogólny opis smartwatcha, niektóre
modele mogą odbiegać od standardu).
Przed pierwszym użyciem urządzenie powinno być
ładowane przez co najmniej 2 godziny.
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy
pobrać aplikację, zainstalować ją i zaakceptować
wszystkie uprawnienia, w przeciwnym razie wszystkie
funkcje nie będą dostępne.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej
instrukcji.

SZANOWNY KLIENCIE,
DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP
 NASZEGO PRODUKTU!

PRZYCISKI GŁÓWNE

INSTRUKCJA ŁADOWANIA

GŁÓWNE MENU
-Telefon
Wprowadź numer z listy i naciśnij ikonę wybierania, aby
wybrać numer.
-Kontakt:
Upewnij się, że zegarek jest prawidłowo sparowany z
telefonem, aby można było dodawać i usuwać
kontakty.
-Wiadomości
-Ustawienie
-Pulse
Przed uruchomieniem funkcji monitorowania tętna
załóż zegarek na nadgarstek. Aby zmierzyć tętno,
nadgarstek musi znajdować się bardzo blisko zegarka.
Wartość zostanie wyświetlona po dziesięciu
sekundach.
-Tlen we krwi
Przed rozpoczęciem pomiaru stężenia tlenu we krwi
należy najpierw założyć zegarek na nadgarstek.
Następnie kliknij , aby przejść do procesu wykrywania
tlenu we krwi. Wartość zostanie wyświetlona po 10
sekundach. Tlen we krwi będzie aktywnie mierzony co
godzinę.
-Sen
Przed położeniem się do łóżka załóż zegarek i zmierz
jakość swojego snu. Domyślną godziną jest 21:00-9:00.

-Przesuń palcem w dół głównego interfejsu zegarka, aby
uzyskać dostęp do funkcji jasności GPS, Wi-Fi, trybu
samolotowego i trybu "Nie przeszkadzać".
-Przesuń w górę, aby uzyskać dostęp do krokomierza,
sterowania muzyką i chmurą
-Przesuń palcem w prawo na interfejsie zegarka, aby
uzyskać dostęp do powiadomień push
-Przesuń palcem w lewo na interfejsie zegarka, aby
otworzyć menu główne, a następnie tryby sportowe.

EKRAN GŁÓWNY
Aby zmienić wygląd ekranu głównego, przytrzymaj
go przez 2 sekundy, a następnie wybierz element
sterujący. Po dokonaniu wyboru dotknij go krótko,
aby go zaznaczyć.
Zegarek ma 18 tarcz do wyboru i możliwość
dostosowania go do własnych upodobań.

OBSŁUGA ZEGARKA - Pomiar oddechu
Kliknij przycisk Start i postępuj zgodnie z instrukcjami
dotyczącymi wdechu i wydechu.
-Internet
- Kamera
- Galeria
- Kalendarz
- Alarm
- Muzyka
Możemy odtwarzać, wstrzymywać i przewijać utwory;
Stuknij ikonę głośności, aby wyregulować głośność;
Utwory można odtwarzać losowo lub w trybie
powtarzania,
Aby dodać muzykę, należy podłączyć zegarek do
komputera za pomocą kabla USB.
- Aby nagrać dźwięk
Stuknij ikonę, aby rozpocząć nagrywanie, stuknij
ponownie, aby zatrzymać nagrywanie, zostaną
wyświetlone opcje zapisywania i usuwania, wejdź na
listę nagranych plików i wybierz, czy chcesz odtworzyć
czy usunąć bieżące nagranie.
- Menedżer plików
Kliknij przycisk Zarządzaj plikami, aby wyświetlić
aktualnie dostępną pamięć, kliknij ponownie, aby
zarządzać, przeglądać, tworzyć i edytować.

- pogoda
Włóż kartę SIM i włącz sieć komórkową, aby
zaktualizować informacje o lokalnej pogodzie.
- Ruch
- Ustawienia pulpitu
Ustawienia pulpitu obejmują wybór pokrętła, styl
menu i styl przełączania
- Optymalizacja systemu
- Sklep z zegarkami
- App Store
- Asystent
Po połączeniu z telefonem komórkowym
użytkownicy mogą korzystać ze zdalnego
fotografowania, sterowania muzyką, wyszukiwania
w telefonie komórkowym i innych funkcji.
- Google Play
-Google Maps

 

bieganie na świeżym powietrzu 
spacerując 
prowadzenie 
kolarstwo 
koszykówka 
piłka nożna 
tenis stołowy 
badminton 
skakanka
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Wrocław
POLAND

Wyświetlacz: 1,39" IPS
Rozdzielczość ekranu: 454 x 454 dpi
Wodoodporność: IP67
Czujnik: 3-osiowy G-sensor
Pojemność akumulatora: 500 mAh
Synchronizacja: Bluetooth 5.0
Zawartość opakowania: kabel do ładowania,
instrukcja obsługi, smartwatch WLT10
Zgodność z urządzeniami: iOS 11 + Android 5.1 lub
nowszy

WAŻNE INFORMACJE
1.Bezpieczeństwo:
-Czyść zegarki miękką szmatką, aby utrzymać je w
czystości (używaj czystej wody lub wody morskiej)
2.Uwagi dotyczące wodoodporności (nawet jeśli jest
to zegarek wodoszczelny):
 Należy uważać na następujące metody, ponieważ
pogarszają one stan hydroizolacji.
-Nie należy nosić zegarka pod prysznicem.
-Nie należy nosić zegarka w ogrzewanym basenie,
saunie lub innym miejscu o wysokiej temperaturze i
wilgotności.

-Nie należy nosić zegarka podczas mycia rąk lub
twarzy, a także podczas pracy w miejscach, w
których używa się mydła lub detergentów. Należy
zmyć sól lub brud z zegarka po zanurzeniu w morzu.

GWARANCJA
1. Przy normalnym użytkowaniu, pod warunkiem, że
produkt nie ma uszkodzeń mechanicznych i nie
został spowodowany niewłaściwym użytkowaniem,
konsumenci mogą korzystać z bezpłatnego serwisu
gwarancyjnego przez 24 miesiące od daty zakupu.

2. Konsumenci nie mogą skorzystać z gwarancji,
jeśli:
A. szkody są wyrządzone przez samego siebie,
B. upłynął okres gwarancji,
C. nie używali wyrobu zgodnie z instrukcjami
użytkowania i konserwacji,
D. wyroby były demontowane, naprawiane we
własnym zakresie lub zanurzane w wodzie.

FUNKCJE SPORTOWE PARAMETRY URZĄDZENIAŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Słaba bateria:
W przypadku rozładowania baterii należy natychmiast
naładować urządzenie, aby chronić jego żywotność.
2. Ładowanie:
Nie należy używać zegarka w trakcie ładowania.
3. Temperatura otoczenia powyżej 50 stopni
Celsjusza podczas ładowania może spowodować
przegrzanie, odkształcenie i spalenie urządzenia.
4. Nie należy pływać, nurkować ani używać
urządzenia pod wodą.
5. Urządzenie wykorzystuje wbudowaną baterię i nie
wolno go demontować oddzielnie.
6. Unikać kontaktu z oczami i skórą w przypadku
rozerwania i wycieku baterii.

SMARTWATCH 
WATCHMARK WLT10

Instrukcja obsługi

watchmark.com


