
Knapp för att övervaka/aktivera/avaktivera skärmen
(översta knappen): 
- Tryck länge på för att slå på/av enheten.
-Tryck kort på för att slå på/av huvudskärmen.
- Mätning - kamera
- Nedre knappen - återgår till huvudmenyn
- Vänster sida - Ingång för SIM-kort

Den här produkten använder magnetisk laddning.
Anslut laddningsstationen till USB-ingången och
den andra änden till enhetens bakre
laddningskontakter. När den är ansluten startar
laddningen automatiskt och en laddningsikon visas
på skärmen. Den nödvändiga ingångsspänningen
är 5V1A eller 5V2A.
En full laddning tar vanligtvis 2 timmar. Använd inte
enheten när den laddas.
Obs: Anslut inte den magnetiska laddningskabeln till
två kontakter samtidigt med ledande material
eftersom det kan orsaka en kortslutning.

Läs igenom hela bruksanvisningen noggrant innan du
använder den. Vi rekommenderar att du endast
använder originalbatteriet, laddaren och tillbehören
som medföljer enheten.
Varken tillverkaren eller distributören ansvarar för
användningen av tillbehör från tredje part.
(De funktioner som anges i den här handboken kan
variera något från modell till modell, eftersom
handboken är en allmän beskrivning av smartklockan
kan vissa modeller skilja sig från standarden).
Enheten bör laddas i minst 2 timmar innan den
används för första gången.
Innan du använder enheten måste du ladda ner appen,
installera den och acceptera alla behörigheter, annars
kommer alla funktioner inte att vara tillgängliga.
Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i
denna handbok.

KÄRA KUND, TACK FÖR ATT DU
KÖPTE VÅR PRODUKT!

KNAPP

LADDNINGSINSTRUKTIONER

HUVUDMENYN
-Telefon
Ange ett nummer i listan och tryck på
uppringningsikonen för att ringa upp numret.
-Kontakta
Se till att klockan är korrekt kopplad till telefonen så att
du kan lägga till och ta bort kontakter.
-Messages
-Inställning
-Pulse
Sätt klockan på din handled innan du öppnar
pulsmätarfunktionen. För att mäta din hjärtfrekvens
måste din handled vara mycket nära klockan. Värdet
visas efter tio sekunder.
-Blodets syre
Innan du öppnar blodsyresmätningen ska du först
sätta klockan på din handled. Klicka sedan på för att
gå till processen för att upptäcka blodsyran. Värdet
visas efter 10 sekunder. Syrehalten i blodet mäts aktivt
varje timme.
-Sen
Innan du går och lägger dig sätter du på dig klockan
och mäter din sömnkvalitet. Standardtiden är 21:00-
9:00.

Svep nedåt på klockans huvudgränssnitt för att
komma åt GPS-hellhet, Wi-Fi, flygplansläge och stör
inte-läge.
-Svep uppåt för att komma åt stegräknaren, musiken
och molnkontrollerna.
Svep till höger på klockans gränssnitt för att få tillgång
till push-notiser.
-Svep åt vänster på klockans gränssnitt för att öppna
huvudmenyn och sedan sportlägena.

HUVUDGRÄNSSNITT
Om du vill ändra utseendet på huvudskärmen håller
du ned den i 2 sekunder och kan sedan välja en
kontroll. När du har gjort ditt val rör du kort vid det för
att välja det.
Klockan har 18 urtavlor att välja mellan och du kan
anpassa den efter dina önskemål.

ANVÄNDA KLOCKAN - Mätning av andning
Klicka på Start-knappen och följ instruktionerna för
inandning och utandning.
-Internet
- Kamera
- Galleri
- Kalender
- Larm
- Musik
Vi kan spela upp, pausa och spola tillbaka låtar;
Tryck på volymikonen för att justera volymen;
Du kan spela upp låtar slumpmässigt eller upprepat,
För att lägga till musik måste du ansluta klockan till
datorn med en USB-kabel.
- Spela in ljud
Tryck på ikonen för att starta inspelningen, tryck igen
för att stoppa inspelningen, alternativ för att spara och
radera visas, gå in i listan över inspelade filer och välj
om du vill spela upp eller radera den aktuella
inspelningen.
- Filhanterare
Klicka på Hantera filer för att visa det tillgängliga
minnet, klicka igen för att hantera, visa, skapa och
redigera.

- väder
Sätt i SIM-kortet och öppna det mobila
datanätet för att uppdatera det lokala vädret.
- Flytta
- Inställningar för skrivbordet
Skrivbordsinställningarna omfattar val av ratt,
menystil och växelstil.
- Optimering av systemet
- Klockbutik
- App Store
- Assistent
När den är ansluten till en mobiltelefon kan
användarna använda sig av fjärrfotografering,
musikkontroll, mobiltelefonsökning och andra
funktioner.
- Google Play
-Google Maps

 

löpning utomhus 
vandring 
körning 
cykling 
basketboll 
fotboll 
bordtennis 
badminton 
Hopprep
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Wrocław
POLAND

Skärm: 1,39" IPS
Skärmupplösning: 454 x 454 dpi
Vattentät: IP67
Sensor: 3-axlig G-sensor
Batterikapacitet: 500 mAh
Synk: Bluetooth 5.0
Paketets innehåll: laddkabel, användarhandbok,
WLT10 smartwatch
Enhetskompatibilitet: iOS 11 + Android 5.1 och
högre

VIKTIG INFORMATION
1.Säkerhet:
-Rengör klockorna med en mjuk trasa för att hålla
dem rena (använd rent vatten eller havsvatten).
2.Anteckningar om vattentålighet (även om det är en
vattentät klocka):
 Var försiktig med följande metoder eftersom de
försämrar tätskiktet.
-Bär inte klockan i duschen.
-Bär inte klockan i en uppvärmd pool, bastu eller
annan miljö med hög temperatur och fuktighet.

-Bär inte klockan när du tvättar händerna eller
ansiktet, eller när du arbetar där tvål eller
rengöringsmedel används.- Tvätta bort salt eller
smuts från klockan efter nedsänkning i havet.

GARANTI
1. Vid normal användning, förutsatt att produkten
inte har några mekaniska skador och inte har
orsakats av felaktig användning, kan konsumenterna
utnyttja gratis garantiservice i 24 månader från
inköpsdatumet.

2. Konsumenter kan inte utnyttja garantin om:
A. skadan är självförvållad,
B. garantiperioden har löpt ut,
C. de har inte använt produkten i enlighet med
bruks- och underhållsinstruktionerna,
D. Produkterna har demonterats, reparerats eller
sänkts i vatten.

SPORTFUNKTION PARAMETRAR FÖR ANORDNINGENMÄTNINGAR
1. Svagt batteri:
Om batteriet är tomt ska du ladda enheten omedelbart
för att skydda batteriets livslängd.
2. Laddning:
Använd inte klockan när den laddas.
3. Omgivningstemperaturer över 50 grader Celsius
under laddning kan leda till att enheten överhettas,
deformeras och bränns.
4. Simma inte, dyk inte och använd inte enheten under
vatten.
5. Anordningen har ett inbyggt batteri och får inte
demonteras separat.
6. Undvik kontakt med ögon och hud om batteriet
brister och läcker ut.

SMARTWATCH 
WATCHMARK WLT10

Bruksanvisningar

watchmark.com


