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Дисплей: 1.39" IPS
Разделителна способност на екрана: 454 x 454
dpi
Водоустойчивост: IP67
Сензор: 3-ос G-сензор
Капацитет на батерията: 500 mAh
Синхронизация: Bluetooth 5.0
Съдържание на пакета: кабел за зареждане,
ръководство за потребителя, смарт часовник
WLT10
Съвместимост на устройството: iOS 11 + Android
5.1 или по-нова версия

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
1. Безопасност:
- Почиствайте часовниците с мека кърпа, за да
ги поддържате чисти (използвайте чиста вода
или морска вода)
2. Бележки за водоустойчивост (дори ако е
водоустойчив часовник):
  Пазете се от следните методи, тъй като те ще
влошат хидроизолацията.
-Не носете часовника под душа.

-Не носете часовника в отопляем басейн,
сауна или друго място с висока температура и
влажност.-
 Не носете часовника, докато миете ръцете
или лицето си, или докато работите на места,
където се използват сапун или почистващи
препарати. Измийте солта или мръсотията от
часовника след потапяне в морето.

ГАРАНЦИЯ
1. При нормална употреба, при условие че
продуктът не е механично дефектен и не е
причинен от неправилна употреба,
потребителите могат да се възползват от
безплатно гаранционно обслужване за 24
месеца от датата на закупуване.

2. Потребителите не могат да се възползват от
гаранцията, ако:
А. вредата е самонанесена,
Б. гаранционният срок е изтекъл,
В. не са използвали продукта в съответствие с
инструкциите за употреба и поддръжка,
Г. продуктите са били разглобявани,
ремонтирани сами или потапяни във вода.

СПОРТНА ФУНКЦИЯ ПАРАМЕТРИ НА УСТРОЙСТВОТОПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
1. Слаба батерия:
Ако батерията е изтощена, заредете
устройството незабавно, за да защитите
живота му.
2. Зареждане:
Не използвайте часовника, докато се зарежда.
3. Околна температура над 50 градуса по
Целзий по време на зареждане може да
причини прегряване, деформация и изгаряне
на устройството.
4. Не плувайте, не се гмуркайте и не
използвайте устройството под вода.
5. Устройството използва вградена батерия и
не трябва да се разглобява отделно.
6. Избягвайте контакт с очите и кожата в случай
на спукване на батерията и изтичане.

SMARTWATCH 
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Ръководство за употреба

watchmark.com

Бутон за наблюдение/включване/изключване на
екрана (горен бутон):
- Натиснете продължително, за да включите/
изключите устройството.
-Кратко натискане за включване/изключване на
главния екран.
- Измерване - камера
- Долен бутон - връщане към главното меню
- Лява страна - вход за SIM карта

Този продукт използва магнитно зареждане.
Свържете поставката за зареждане към USB
входа, а другия край към задните щифтове за
зареждане на вашето устройство. След като се
свържете, зареждането ще започне
автоматично и иконата за зареждане ще се
появи на екрана. Необходимото входно
напрежение е 5V1A или 5V2A. Пълното
зареждане обикновено отнема 2 часа. Не
използвайте устройството, докато се зарежда.
Забележка: Не свързвайте магнитния кабел за
зареждане към 2 контакта едновременно с
проводящ материал, тъй като това може да
причини късо съединение.

Моля, прочетете внимателно цялото ръководство
за потребителя преди употреба. Препоръчително
е да използвате само оригиналната батерия,
зарядно устройство и аксесоари, доставени с
вашето устройство.
Нито производителят, нито дистрибуторът носят
отговорност за използването на аксесоари на
трети страни.
(Функциите, споменати в това ръководство, може
леко да се различават от модел до модел, тъй като
ръководството е общо описание на смарт
часовника, някои модели може да се отклоняват
от стандарта).
Устройството трябва да се зарежда най-малко 2
часа преди първа употреба.
Преди да използвате устройството, трябва да
изтеглите приложението, да го инсталирате и да
приемете всички разрешения, в противен случай
всички функции няма да бъдат налични.
Компанията си запазва правото да променя
съдържанието на това ръководство.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, БЛАГОДАРЯ
ВИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НАШИЯ

ПРОДУКТ!

ОСНОВНИ БУТОНИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

ГЛАВНО МЕНЮ
-Телефон
Въведете номер от списъка и натиснете иконата
за набиране, за да наберете номера.
-Контакт:
Уверете се, че часовникът ви е сдвоен правилно
с телефона ви, за да можете да добавяте и
изтривате контакти.
- Съобщения
-Настройка
-Пулс
Поставете часовника на китката си, преди да
стартирате функцията за следене на пулса. За да
измерите пулса си, китката ви трябва да е много
близо до часовника. Стойността ще се покаже
след десет секунди.
- Кислород в кръвта
Първо трябва да поставите часовника на
китката си, преди да измерите концентрацията
на кислород в кръвта. След това щракнете, за да
влезете в процеса на откриване на кислород в
кръвта. Стойността ще се покаже след 10
секунди. Кислородът в кръвта ще се измерва
активно на всеки час.
-спи
Преди да си легнете, сложете часовника си и
измерете качеството на съня си. Часът по
подразбиране е 21:00-9:00.

-Плъзнете надолу главния интерфейс на
часовника за достъп до GPS яркост, Wi-Fi,
самолетен режим и режим „Не безпокойте“.
-Плъзнете нагоре за достъп до крачкомер,
музика и облачни контроли
-Плъзнете надясно върху интерфейса на
часовника за достъп до насочени известия
-Плъзнете наляво по интерфейса на часовника,
за да отворите главното меню, след това
спортните режими.

НАЧАЛЕН ЕКРАН
За да промените външния вид на началния
екран, задръжте го натиснат за 2 секунди,
след което изберете контрола. След като
направите своя избор, докоснете го за кратко,
за да го изберете.
Часовникът има 18 циферблата за избор и
можете да го персонализирате по ваш вкус.

РАБОТА НА ЧАСОВНИКА - Измерване на дишането
Щракнете върху Старт и следвайте
инструкциите за вдишване и издишване.
-Интернет
- Камера
- Галерия
- Календар
- Аларма
- Музика
Можете да възпроизвеждате, поставяте на
пауза и пренавивате песни;
Докоснете иконата за сила на звука, за да
регулирате силата на звука;
Песните могат да се възпроизвеждат на случаен
принцип или в режим на повторение,
За да добавите музика, свържете часовника към
вашия компютър чрез USB кабел.
- За запис на звук
Докоснете иконата, за да започнете запис,
докоснете отново, за да спрете записа, ще се
покажат опции за запазване и изтриване,
достъп до списъка със записани файлове и
изберете дали да възпроизведете или изтриете
текущия запис.

- Метеорологично време
Поставете вашата SIM карта и включете
мобилната си мрежа, за да актуализирате
местната информация за времето.
- Трафик
- Настройки на работния плот
Настройките на таблото включват избор на
копчета, стил на менюто и стил на
превключване
- Оптимизация на системата
- Магазин за часовници
- App Store
- Помощник
Когато са свързани с мобилен телефон,
потребителите могат да се наслаждават на
дистанционно снимане, управление на
музика, мобилно търсене и много други.
- Google Play
-Google Maps
- Файлов мениджър
Щракнете върху Управление на файлове, за
да видите текущо наличната памет,
щракнете отново, за да управлявате,
преглеждате, създавате и редактирате.


