
Garancijski servis:
1. 1. Ob običajni uporabi izdelkov, če izdelek nima
mehanskih poškodb in ni posledica nepravilne
uporabe, 24 mesecev od datuma nakupa lahko
potrošniki izkoristijo 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.

2. Opombe o vodoodpornosti (tudi če gre za
vodoodporno uro):
bodite pozorni na naslednje metode, saj
poslabšujejo hidroizolacijo.
-Ne nosite ure pod tušem.
-Ure ne nosite v ogrevanem bazenu, savni ali
drugem okolju z visoko temperaturo/vlačnostjo.
-Ure ne nosite, ko si umivate roke ali obraz ali ko
delate tam, kjer se uporablja milo ali detergent.
-Ne pozabite umiti vse soli ali umazanije z ure, ko
jo potopite v morje.

GARANCIJA
 

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

POMEMBNE INFORMACIJE
 

1.Varnost:
-uro obrišite z mehko krpo, da bosta ura in trak
čista (uporabite čisto vodo ali morsko vodo).
- Prepričajte se, da je leča za merjenje srčnega
utripa na uri blizu vaše kože.
- Temperatura kože na zapestju je zaradi
vremenskih razmer prenizka, kar vpliva na
nadzor srčnega utripa.

7. Meritve EKG je mogoče opraviti samo v
aplikaciji. Zgodovina se samodejno shrani.
8. Spremljanje kakovosti spanja.
9. Dejavnost.
10. Daljinsko upravljanje fotoaparata telefona.
11. Daljinsko upravljanje predvajanja glasbe v
telefonu.
12. Iskanje telefona (ta funkcija je na voljo, ko je
povezana z aplikacijo MActive.
13. Prilagodite lahko svetlost zaslona.
14. Alarm: Alarm lahko nastavite
15. Štoparica
16.Koledar
17.Kalkulator
18.Sedentary mode: ko je nastavljen, označuje,
da se predolgo ne premikate.

 

Ko je naprava povezana z aplikacijo, sta datum in
čas sinhronizirana.
Podatke lahko nastavite tudi ročno. Vnesite
nastavitev - ura - in izklopite sinhronizacijo. Nato
pojdite na datum in uro ter ju nastavite ročno.

 

NASTAVITEV DATUMA IN ČASA
 

VKLOP/IZKLOP
Za zagon ure pridržite spodnji gumb za 3
sekunde.
Če želite uro izklopiti, držite spodnji gumb
pritisnjen 3 sekunde.

PRIKAZ DOBRODOŠLI
Na voljo je 5 številčnic, ki jih lahko poljubno
nastavite.

1. Pedometer. Štetje korakov traja 24 ur. Ob
polnoči se podatki shranijo in ponastavijo na 0, da
se lahko ponovno izračunajo.
2. Števec kalorij.
3. Prevožena razdalja.
4. Merjenje srčnega utripa.
Test srčnega utripa je dinamičen in se ustavi, ko
zapustite vmesnik.
5. Merjenje krvnega tlaka.
6. Merjenje kisika v krvi: Vstopite v meni Blood
Oxygenation in opravite eno meritev kisika v krvi
(podatki se v realnem času shranijo v aplikacijo
APP).

.

FUNKCIJE

AKTIVACIJA

Vklopite funkcijo Bluetooth v telefonu. Pojdite v
nastavitve Bluetooth in izberite
za povezavo pametne ure s telefonom. Telefon
prikaže informacije o seznanjanju in potrdite
seznanjanje. Ko je naprava pozitivno povezana,
se oznaka Bluetooth na pametni uri obarva
modro, vi pa lahko sprejemate in opravljate klice.
POMEMBNO: Na uri bodo vidni samo stiki s
kartice SIM, ime stika pa bo vidno, ko boste prejeli
klic.

Pametno uro WL13 lahko s telefonom povežete
tudi prek posebne aplikacije "MActive". Takšna
kombinacija nam bo omogočila shranjevanje
podatkov o meritvah in dejavnostih ter vam
omogočila nastavitev ciljev in različnih obvestil.

NAVODILA ZA POLNJENJE
 

Ta izdelek uporablja magnetno polnjenje.

Polnilec priključite na vhod USB in na zadnje

polnilne kontakte naprave. Po vzpostavitvi

povezave se samodejno začne polnjenje in na

zaslonu se prikaže ikona polnjenja.

Opomba: Magnetnega polnilnega kabla ne

priključite na dva stika hkrati s prevodnim

materialom, saj lahko pride do kratkega stika.

STROJNE ZAHTEVE
 

iOS 9.0 in novejši
Android 4.4 in novejši
Podprt vmesnik Bluetooth
4.0
Za uporabo funkcije GPS
morate imeti napravo s
sistemom Android 6.0.

Android 4.4 +     iOS 9.0 +

SMARTWATCH
WL13

 
Navodila za uporabo

DRAGA STRANKA, HVALA ZA
NAKUP NAŠEGA 

IZDELKA!
Pred uporabo natančno preberite celotna
navodila za uporabo. Priporočljivo je uporabljati
samo originalno baterijo, polnilec in dodatno
opremo, ki so vključeni v komplet.
z napravo.
Proizvajalec in distributer nista odgovorna za
uporabo dodatne opreme drugih proizvajalcev.
(Funkcije, navedene v tem priročniku, se lahko
med modeli nekoliko razlikujejo, saj je priročnik
splošen opis pametne ure, nekateri modeli pa se
lahko 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.

SI


