
Gumb za spremljanje / vklop / izklop zaslona
(zgornji gumb): 
- Z dolgim pritiskom vklopite/izklopite napravo.
- S kratkim pritiskom vklopite/izklopite glavni zaslon.
- Merjenje - kamera
- Spodnji gumb - vrnitev v glavni meni
- Leva stran - vhod za kartico SIM

Ta izdelek uporablja magnetno polnjenje.

Polnilno ploščico priključite na vhod USB, drugi konec
pa na zadnje polnilne kontakte naprave. Po vzpostavitvi
povezave se samodejno začne polnjenje in na zaslonu
se prikaže ikona polnjenja. Zahtevana vhodna napetost
je 5V1A ali 5V2A.

Polno polnjenje običajno traja 2 uri. Naprave ne
uporabljajte, ko se polni.

Opomba: Magnetnega polnilnega kabla ne priključite na
dva stika hkrati s prevodnim materialom, saj lahko pride
do kratkega stika.

Pred uporabo natančno preberite celotna navodila
za uporabo. Priporočamo, da uporabljate samo
originalno baterijo, polnilnik in dodatno opremo, ki so
priloženi napravi.
Proizvajalec in distributer nista odgovorna za
uporabo dodatne opreme drugih proizvajalcev.

(Funkcije, navedene v tem priročniku, se lahko od
modela do modela nekoliko razlikujejo, saj je
priročnik splošen opis pametne ure, zato se lahko
nekateri modeli razlikujejo od standardnih).

Pred prvo uporabo je treba napravo polniti vsaj 2 uri.
Pred uporabo naprave morate prenesti aplikacijo, jo
namestiti in sprejeti vsa dovoljenja, sicer vse funkcije
ne bodo na voljo.

Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine
tega priročnika.

DRAGA STRANKA, HVALA ZA
NAKUP NAŠEGA PRODUKTA!

GUMB

NAVODILA ZA POLNJENJE

GLAVNI MENU
-Telefon
Vnesite številko s seznama in pritisnite ikono za
klicanje, da pokličete številko.
-Kontaktirajte
Prepričajte se, da je ura pravilno seznanjena s
telefonom, da lahko dodajate in odstranjujete stike.
-Sporočila
-nastavitev
-Pulse
Preden odprete funkcijo za spremljanje srčnega utripa,
si uro nadenite na zapestje. Za merjenje srčnega utripa
mora biti vaše zapestje zelo blizu ure. Vrednost se
prikaže po desetih sekundah.
-Krvni kisik
Preden odprete merjenje kisika v krvi, si uro najprej
nadenite na zapestje. Nato kliknite za prehod na
postopek zaznavanja kisika v krvi. Vrednost se prikaže
po 10 sekundah. Kisik v krvi se bo aktivno meril vsako
uro.
-Sanje
Pred spanjem si nadenite uro in izmerite kakovost
spanja. Privzeta ura je 21:00-9:00.

-Potegnite glavni vmesnik ure navzdol za dostop do
svetlosti GPS, Wi-Fi, načina letala in načina "Ne moti".
-Podrsnite navzgor za dostop do merilnika korakov,
glasbe in nadzora v oblaku
-Potegnite desno na vmesniku ure za dostop do
potisnih obvestil
-Potegnite levo na vmesniku ure, da odprete glavni
meni in nato športne načine

GLAVNI INTERFACE
Če želite spremeniti videz glavnega zaslona, ga
pridržite 2 sekundi, nato pa lahko izberete upravljalnik.
Ko izberete, se ga na kratko dotaknite, da ga izberete.
Ura ima 18 številčnic, med katerimi lahko izbirate, in
možnost, da jo prilagodite po svojih željah.

UPRAVLJANJE URE - Merjenje dihanja
Kliknite gumb Start in sledite navodilom za vdih in izdih.
-Internet
- Fotoaparat
- Galerija
- Koledar
- Alarm
- Glasba
Pesmi lahko predvajamo, ustavljamo in previjamo
nazaj;
Tapnite ikono glasnosti, da prilagodite glasnost;
Skladbe lahko predvajate naključno ali s ponavljanjem,
Če želite dodati glasbo, morate uro s kablom USB
povezati z računalnikom.
- Snemanje zvoka
Tapnite ikono za začetek snemanja, ponovno tapnite
za ustavitev snemanja, prikažeta se možnosti
shranjevanja in brisanja, vstopite na seznam posnetih
datotek in izberite, ali želite predvajati ali brisati trenutni
posnetek.
- Upravitelj datotek
Kliknite Upravljanje datotek, da si ogledate trenutno
razpoložljivi pomnilnik, in ponovno kliknite za
upravljanje, pregledovanje, ustvarjanje in urejanje.

- Vreme
Vstavite kartico SIM in odprite mobilno podatkovno
omrežje, da posodobite lokalno vreme.
- Premikanje
- Nastavitve namizja
Nastavitve namizja vključujejo izbiro številčnice, slog
menija in slog preklopa
- Optimizacija sistema
- Trgovina z urami
- Trgovina z aplikacijami
- Asistent
Ko je naprava povezana z mobilnim telefonom, lahko
uporabniki na daljavo fotografirajo, upravljajo glasbo,
iščejo po mobilnem telefonu in uporabljajo druge
funkcije.
- Google Play
-Google Maps
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Zaslon: 1,39-palčni IPS
Ločljivost zaslona: 454 x 454 dpi
Vodotesnost: IP67
Senzor: 3-osni G-senzor
Kapaciteta baterije: 500 mAh
Sinhronizacija: Bluetooth 5.0
Vsebina paketa: polnilni kabel, uporabniški priročnik,
pametna ura WLT10
Združljivost naprav: iOS 11 + Android 5.1 in več

POMEMBNE INFORMACIJE
1.Varnost:
-Ure očistite z mehko krpo, da ostanejo čiste (uporabite
čisto vodo ali morsko vodo).
2.Opombe o vodoodpornosti (tudi če gre za
vodoodporno uro):
 Bodite previdni pri naslednjih metodah, saj poslabšajo
hidroizolacijo.
-Ure ne nosite pod tušem.
-Ure ne nosite v ogrevanem bazenu, savni ali drugem
okolju z visoko temperaturo in vlažnostjo.

-Ure ne nosite pri umivanju rok ali obraza ali pri delu, pri
katerem se uporablja milo ali detergent.-Po potopitvi v
morje z ure sperite vso sol ali umazanijo.

GARANCIJA
1. Pri običajni uporabi, če izdelek nima mehanskih
poškodb in ni nastal zaradi nepravilne uporabe, lahko
potrošniki 24 mesecev od datuma nakupa uveljavljajo
brezplačne garancijske storitve.

2. Potrošniki ne morejo izkoristiti garancije, če:
A. škodo si je povzročil sam,
B. garancijski rok je potekel,
C. izdelka niso uporabljali v skladu z navodili za
uporabo in vzdrževanje,
D. so bili izdelki razstavljeni, samopopravljeni ali
potopljeni v vodo.

ŠPORTNA FUNKCIJA PARAMETRI NAPRAVEMERITVE
1. Slaba baterija:
V primeru izpraznjene baterije napravo takoj
napolnite, da zaščitite življenjsko dobo baterije.
2. Polnjenje:
Ure ne uporabljajte, ko se polni.
3. Temperatura okolice med polnjenjem nad 50
stopinj Celzija lahko povzroči pregrevanje,
deformacijo in opekline.
4. Ne plavajte, se ne potapljajte in ne uporabljajte
naprave pod vodo.
5. Naprava uporablja vgrajeno baterijo in je
prepovedano, da bi jo ločeno razstavili.
6. V primeru pretrganja in iztekanja baterije se
izogibajte stiku z očmi in kožo.
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