
Buton pentru a monitoriza / porni / opri ecranul
(butonul de sus): 
- Apăsați lung pentru a porni/opri dispozitivul.
- O apăsare scurtă activează/dezactivează ecranul
principal.
- Măsurători - aparat de fotografiat
- Butonul de jos - revenire la meniul principal
- Partea stângă - Intrarea cartelei SIM

Acest produs utilizează încărcarea magnetică.
Conectați suportul de încărcare la intrarea USB, iar
celălalt capăt la contactele de încărcare din spate
ale dispozitivului. După conectare, încărcarea va
începe automat, iar pe ecran va apărea pictograma
de încărcare. Tensiunea de intrare necesară este de
5V1A sau 5V2A.
O încărcare completă durează de obicei 2 ore. Nu
utilizați dispozitivul în timp ce se încarcă.
Notă: Nu conectați cablul magnetic de încărcare la
oricare 2 contacte în același timp cu un material
conductor, deoarece acest lucru poate provoca un
scurtcircuit.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile complete
înainte de utilizare. Se recomandă să folosiți numai
bateria, încărcătorul și accesoriile originale incluse cu
dispozitivul.
Nici producătorul, nici distribuitorul nu sunt
responsabili pentru utilizarea accesoriilor unor terțe
părți.
(Funcțiile enumerate în acest manual pot varia ușor de
la un model la altul, deoarece manualul este o
descriere generală a ceasului inteligent, unele modele
pot fi diferite de cele standard).
Dispozitivul trebuie încărcat timp de cel puțin 2 ore
înainte de prima utilizare.
Înainte de a utiliza dispozitivul, trebuie să descărcați
aplicația, să o instalați și să acceptați toate
permisiunile, altfel toate funcțiile nu vor fi disponibile.
Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul
acestui manual.

STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMIM
PENTRU ACHIZIȚIONAREA

PRODUSULUI NOSTRU!

BUTONUL EXPLAIN

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

MENIUL PRINCIPAL
-Telefon
Introduceți un număr din listă și apăsați pictograma de
apelare pentru a forma numărul.
-Contactați
Asigurați-vă că ceasul dvs. a fost asociat corect cu
telefonul, astfel încât să puteți adăuga și elimina
contacte.
-Mesaje
-Setarea
-Pulse
Înainte de a deschide funcția de monitorizare a ritmului
cardiac, puneți ceasul la încheietura mâinii. Pentru a vă
măsura ritmul cardiac, încheietura mâinii trebuie să fie
foarte aproape de ceas. Valoarea va fi afișată după zece
secunde.
-Oxigenul din sânge
Înainte de a deschide măsurarea oxigenului din sânge,
puneți mai întâi ceasul la încheietura mâinii. Apoi faceți
clic pentru a trece la procesul de detectare a oxigenului
din sânge. Valoarea va fi afișată după 10 secunde.
Oxigenul din sânge va fi măsurat în mod activ la fiecare
oră.
-Sen
Puneți ceasul înainte de a merge la culcare și calitatea
somnului va fi măsurată. Ora implicită este 21:00-9:00.

-Trageți în jos interfața principală a ceasului pentru a
accesa luminozitatea GPS, Wi-Fi, modul Avion și
modul Nu deranjați.
-Trageți cu degetul în sus pentru a accesa
pedometrul, muzica și comenzile cloud.
-Trageți cu degetul spre dreapta pe interfața ceasului
pentru a accesa notificările push.
-Trageți cu degetul spre stânga pe interfața ceasului
pentru a deschide meniul principal și apoi modurile
de sport.

INTERFAȚA PRINCIPALĂ
Pentru a schimba aspectul ecranului principal, țineți
apăsat timp de 2 secunde, apoi puteți selecta un
control. După ce ați făcut selecția, selectați-o printr-o
atingere scurtă.
Ceasul are 18 cadrane din care puteți alege și opțiunea
de a-l personaliza după bunul plac.

OPERAREA CEASULUI - Măsurarea respirației
Faceți clic pe Start și urmați instrucțiunile pentru
inhalare și expirație.
- Internet
- Camera foto
- Galerie
- Calendar
- Alarma
- Muzică
Putem reda, pune pauză și derula înapoi melodii;
Atingeți pictograma de volum pentru a regla volumul;
Melodiile pot fi redate aleatoriu sau în mod repetat,
Pentru a adăuga muzică, trebuie să conectați ceasul
la computer cu un cablu USB.
- Înregistrare audio
Faceți clic pe pictogramă pentru a începe
înregistrarea, faceți clic din nou pentru a opri
înregistrarea, apar opțiunile de salvare și ștergere,
intrați în lista de fișiere de înregistrare și selectați dacă
doriți să redați înregistrarea curentă sau să o ștergeți
- Manager de fișiere
Faceți clic pe Manage Files (Gestionare fișiere) pentru
a vizualiza memoria disponibilă în prezent, apoi faceți
clic pentru a gestiona, vizualiza, crea și edita.

- 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
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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

Instrucțiuni de utilizare
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