
Tlačidlo na monitorovanie / zapnutie / vypnutie
obrazovky (horné tlačidlo): 
- Dlhým stlačením zapnete/vypnete zariadenie.
-Krátkym stlačením zapnete/vypnete hlavnú
obrazovku.
- Meranie - kamera
- Spodné tlačidlo - návrat do hlavnej ponuky
- Ľavá strana - vstup pre kartu SIM

Tento výrobok využíva magnetické nabíjanie.

Pripojte nabíjaciu kolísku k vstupu USB a druhý
koniec k zadným nabíjacím kontaktom zariadenia.
Po pripojení sa automaticky spustí nabíjanie a na
obrazovke sa zobrazí ikona nabíjania. Požadované
vstupné napätie je 5V1A alebo 5V2A.

Plné nabitie trvá zvyčajne 2 hodiny. Počas nabíjania
zariadenie nepoužívajte.

Poznámka: Nepripájajte magnetický nabíjací kábel k
žiadnym 2 kontaktom súčasne s vodivým
materiálom, pretože to môže spôsobiť skrat.

Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na
použitie. Odporúčame používať iba originálnu batériu,
nabíjačku a príslušenstvo dodané so zariadením.
Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za
používanie príslušenstva tretích strán.

(Funkcie uvedené v tejto príručke sa môžu v
jednotlivých modeloch mierne líšiť, pretože príručka je
všeobecným opisom inteligentných hodiniek, niektoré
modely sa môžu líšiť od štandardných).

Zariadenie by sa malo pred prvým použitím nabíjať
aspoň 2 hodiny.
Pred použitím zariadenia si musíte stiahnuť aplikáciu,
nainštalovať ju a prijať všetky povolenia, inak nebudú k
dispozícii všetky funkcie.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto
príručky.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME
VÁM ZA NÁKUP NÁŠHO

PRODUKTU!

VYSVETLENIE TLAČIDLO

POKYNY NA NABÍJANIE

HLAVNÉ MENU
-Telefón
Zadajte číslo zo zoznamu a stlačením ikony
vytáčania vytočte číslo.
-Kontakt
Uistite sa, že sú hodinky správne spárované s
telefónom, aby ste mohli pridávať a odoberať
kontakty.
-Zprávy
-Nastavenie
-Pulse
Pred otvorením funkcie Monitor srdcovej frekvencie
si nasaďte hodinky na zápästie. Na meranie srdcovej
frekvencie musí byť vaše zápästie veľmi blízko
hodiniek. Hodnota sa zobrazí po desiatich
sekundách.
-Krvný kyslík
Pred otvorením merania kyslíka v krvi si najprv
nasaďte hodinky na zápästie. Potom kliknutím
prejdite na proces detekcie kyslíka v krvi. Hodnota sa
zobrazí po 10 sekundách. Kyslík v krvi sa bude
aktívne merať každú hodinu.
-Sen
Pred spaním si nasaďte hodinky a zmerajte si kvalitu
spánku. Predvolený čas je 21:00-9:00.

-Potiahnutím prsta nadol po hlavnom rozhraní
hodiniek získate prístup k jasom GPS, Wi-Fi, režimu
Lietadlo a režimu Nerušiť
-Potiahnutím prsta nahor získate prístup k krokomeru,
hudbe a ovládaniu cloudu
-Potiahnutím prsta doprava na rozhraní hodiniek
získate prístup k push oznámeniam
-Tiahnutím prsta doľava na rozhraní hodiniek otvoríte
hlavnú ponuku a potom športové režimy

HLAVNÉ ROZHRANIE
Ak chcete zmeniť vzhľad hlavnej obrazovky, podržte
ju stlačenú 2 sekundy a potom môžete vybrať
ovládací prvok. Po vykonaní výberu ho krátkym
dotykom vyberte.
Hodinky majú 18 ciferníkov na výber a možnosť
prispôsobiť si ich podľa seba.

OVLÁDAŤ HODINKY - Meranie dychu
Kliknite na tlačidlo Štart a postupujte podľa pokynov
pre vdych a výdych.
-I nternet
- Fotoaparát
- Galéria
- Kalendár
- Alarm
- Hudba
Skladby môžeme prehrávať, pozastavovať a
pretáčať;
Ťuknutím na ikonu hlasitosti upravte hlasitosť;
Skladby môžete prehrávať náhodne alebo
opakovane,
Ak chcete pridať hudbu, musíte hodinky pripojiť k
počítaču pomocou kábla USB.
- Nahrávanie zvuku
Kliknutím na ikonu spustíte nahrávanie, opätovným
kliknutím nahrávanie zastavíte, zobrazia sa možnosti
uloženia a vymazania, vstúpite do zoznamu
nahrávaných súborov a vyberte, či chcete aktuálnu
nahrávku prehrať alebo vymazať.
- Správca súborov
Kliknutím na Spravovať súbory zobrazíte aktuálne
dostupnú pamäť, ďalším kliknutím môžete spravovať,
zobrazovať, vytvárať a upravovať.

- Počasie
Vložte kartu SIM a otvorte mobilnú dátovú sieť,
aby ste aktualizovali miestne počasie.
- Pohyb
- Nastavenia pracovnej plochy
Nastavenia pracovnej plochy zahŕňajú výber
číselníka , štýl ponuky a štýl prepínania
- Optimalizácia systému
- Obchod s hodinkami
- App Store
- Asistentka
Po pripojení k mobilnému telefónu môžu
používatelia využívať diaľkové fotografovanie,
ovládanie hudby, vyhľadávanie v mobilnom
telefóne a ďalšie funkcie.
- Google Play
-Mapky Google
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Displej: 1,39" IPS
Rozlíšenie obrazovky: 454 x 454 dpi
Vodotesnosť: IP67
Senzor: 3-osový G-senzor
Kapacita batérie: 500 mAh
Synchronizácia: Bluetooth 5.0
Obsah balenia: nabíjací kábel, používateľská
príručka, inteligentné hodinky WLT10
Kompatibilita zariadenia: iOS 11 + Android 5.1 a
novší

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
1.Bezpečnosť:
-Hodinky čistite mäkkou handričkou, aby boli čisté
(použite čistú vodu alebo morskú vodu)
2.Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o
vodotesné hodinky):
 Dávajte pozor na nasledujúce metódy, pretože
zhoršujú hydroizoláciu.
-Nenoste hodinky v sprche.
-Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune
alebo v inom prostredí s vysokou teplotou/vlhkosťou.

-Nenoste hodinky pri umývaní rúk alebo tváre alebo
pri práci, pri ktorej sa používa mydlo alebo čistiaci
prostriedok.-Po ponorení do mora umyte z hodiniek
všetku soľ alebo nečistoty.

ZÁRUKA
1. Pri bežnom používaní, za predpokladu, že výrobok
nemá mechanické poškodenie a nebol spôsobený
nesprávnym používaním, môžu spotrebitelia využiť
bezplatný záručný servis počas 24 mesiacov od
dátumu nákupu.

2. Spotrebitelia nemôžu využiť záruku, ak:
A. škodu si spôsobili sami,
B. uplynula záručná doba,
C. nepoužívali výrobok v súlade s návodom na
použitie a údržbu,
D. výrobky boli rozobrané, opravené svojpomocne
alebo ponorené do vody.

ŠPORTOVÁ FUNKCIA PARAMETRE ZARIADENIAMIERKY
1. Slabá batéria:
V prípade vybitej batérie zariadenie okamžite nabite,
aby ste chránili životnosť batérie.
2. Nabíjanie:
Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.
3. Okolitá teplota nad 50 stupňov Celzia počas
nabíjania môže viesť k prehriatiu, deformácii a spáleniu
zariadenia.
4. Neplavte, nepotápajte sa ani nepoužívajte
zariadenie pod vodou.
5. Zariadenie využíva vstavanú batériu a je zakázané
ho samostatne rozoberať.
6. V prípade prasknutia a vytečenia batérie zabráňte
kontaktu s očami a pokožkou.

SMARTWATCH 
WATCHMARK WLT10

Návod na použitie
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