
Pred začetkom uporabe morate natančno prebrati celoten
priročnik z navodili. Priporočljivo je uporabljati samo
originalno baterijo, polnilec in dodatno opremo, ki so
vključeni v komplet, priložen napravi.
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 lahko odstopajo od
standarda).

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.

Fizični gumb:
- Z dolgim pritiskom vklopite/izklopite napravo.
- S kratkim pritiskom vklopite/izklopite glavni zaslon.
- Za vrnitev na glavni zaslon kratko pritisnite izbrano funkcijo.

Gumb na dotik:
- Če želite vnesti sporočilo, podrsnite po glavnem zaslonu
navzgor. 
- Ko izberete funkcijo, jo tapnite, da začnete delati.
- V glavnem meniju podrsnite desno, da odprete meni s
slikami.
- V glavnem meniju podrsnite navzdol in pojdite v nastavitve.

RAZLAGA GUMBOV

Polnjenje poteka s priloženim polnilnikom. Po vzpostavitvi
povezave se na zaslonu prikaže ikona za polnjenje. Po
polnjenju se na zaslonu pametne ure prikažejo naslednje
informacije.

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

Opomba: Neupoštevanje priporočil lahko skrajša življenjsko
dobo baterije naprave.

NAVODILA ZA POLNJENJEDRAGA STRANKA, HVALA ZA
NAKUP NAŠEGA IZDELKA!

PRILOŽNOSTI

Če želite uro povezati s telefonom, morate prenesti
aplikacijo Da Fit. To lahko storite na dva načina:

1. telefon z operacijskim sistemom Android: v Google Play
poiščite in prenesite aplikacijo "Da Fit".
2. Telefon iOS: v trgovini z aplikacijami poiščite in prenesite
aplikacijo Da Fit.

Ko je aplikacija nameščena, vklopite Bluetooth in aplikacijo v
telefonu.
Potrdite zahtevana obvestila in druga dovoljenja. Izpolnite
svoje osebne podatke - pojdite na ikono v spodnjem
desnem kotu in kliknite "Profil".
Če želite povezati uro, kliknite srednjo ikono ure v spodnjem
kotu in nato kliknite "Dodaj napravo". Telefon bo poiskal
napravo Bluetooth in izbral ustrezen model (CF18P).

Fizični gumb

- Čas/datum: Podatki se samodejno posodobijo, ko je pametna
ura uspešno povezana z aplikacijo. 

- Če želite spremeniti videz glavnega zaslona, ga pridržite za 2
sekundi, nato pa lahko izberete. 

Ko se aplikacija zažene, tapnite srednjo ikono ure.
Nato pojdite na "Obvestila" in izberite obvestila, ki jih želite
prejemati. Izberete lahko karkoli. 
Na voljo je funkcija "Telefon", če jo želite zagnati, morate to
možnost izbrati v aplikaciji. Če izberete to funkcijo, bo ura
prikazovala dohodne klice v telefon.
Na voljo je tudi funkcija "Sporočila", ki jo morate izbrati v
aplikaciji, če jo želite zagnati. Ko izberete to možnost, bo ura
prikazala sporočila SMS, poslana v vaš telefon.
Če si želite ogledati sporočila, podrsnite po domačem zaslonu
navzgor.

POSODOBITVE APLIKACIJ

OBVESTILA 

Če želite uporabljati posodobljene aplikacije, jih morate redno
posodabljati. Informacije o aplikaciji najdete v ikoni v
spodnjem desnem kotu.

GLAVNE FUNKCIJE

nabor. Ko izberete, ga morate izbrati s kratkim klikom. V uro so
vgrajene 4 številčnice, vendar jih lahko v namenski aplikaciji
prenesete še več - to storite tako, da vnesete sredinsko ikono
ure in izberete "Watch Appearance". Nato kliknite "Več številčnic",
da prenesete izbrano številčnico. 

- Monitor spanja. 
Od 22:00 do 8:00. V aplikaciji lahko preverite vse podrobnosti o
kakovosti spanja. Če uro povežete s telefonom, se podatki o
kakovosti spanja samodejno shranijo v aplikacijo.

- Obvestila. Če si želite ogledati obvestila z vsebino, morate
vstopiti v aplikacijo in izbrati želeno obvestilo. Poleg tega morate
pridobiti tudi nekaj odobritev iz telefona. Ura bo vibrirala, ko
boste prejeli klic ali sporočilo. S pritiskom na fizični gumb lahko
izklopite tudi vibriranje povezave. Klic lahko zavrnete tudi iz
pametne ure.

- Vrstica stanja: razširite jo lahko z začetnega zaslona (povlecite
navzdol). Prikažejo se stanje povezave Bluetooth, nastavitve
svetlosti in vibracij ter nastavitve.

- Informacije o dejavnosti: Če si želite ogledati podatke, tj. število
korakov, porabljene kalorije in prevoženo razdaljo, premaknite
začetni zaslon v levo. Odvisno od izbranega izbirnika bodo
nekatere od teh informacij prikazane na začetnem zaslonu.
Podatki bodo shranjeni tudi v aplikaciji. Števec se ponastavi ob
24:00.

- Daljinsko upravljanje glasbe: z uro lahko upravljate glasbo, ki se
predvaja v telefonu. Ko vklopite glasbo v telefonu, v meniju
smartwacth izberite ikono glasbe. 

- Vremenska napoved. Telefon mora imeti omogočen GPS,
lokalne vremenske razmere pa je mogoče pridobiti v običajnih
omrežnih pogojih.

 Športni načini: izbirate lahko med 7 športnimi načini: hoja, tek,
kolesarjenje, košarka, nogomet, badminton, skakalnica.
Če želite izbrati dejavnost, pojdite na ikono načinov, kliknite
Predvajaj in izberite želeni način. Med dejavnostjo si lahko
vzamemo odmor in nato nadaljujemo. Glede na aktivnost se
beležijo srčni utrip, porabljene kalorije, prevožena razdalja, število
korakov in hitrost gibanja.

- Krvni tlak: Arterijski tlak je sila, s katero kri deluje na stene arterij
med krčenjem srčne mišice in njeno diastolo. Sprejeta norma
za sistolični tlak je 120 mm Hg, za diastolični tlak pa 80 mm Hg.
Vendar ne smemo pozabiti, da se tlak čez dan nenehno
spreminja in da se spreminja tudi s starostjo. Če želite izmeriti
tlak v meniju pametne ure, izberite ustrezno ikono, kliknite nanjo
in počakajte nekaj sekund. Rezultat bo prikazan na zaslonu za
sledenje.

-Oksigenacija krvi, tj. nasičenost: privzeto se predpostavlja, da
mora biti raven nasičenosti med 95 % in 100 %. Če želite v
meniju pametne ure izmeriti oksigenacijo krvi, izberite ikono
oksigenacije, kliknite nanjo in počakajte nekaj sekund. Rezultat
se prikaže na zaslonu ure

- Srčni utrip je srčni utrip: je število srčnih utripov v eni minuti. Če
želite izmeriti srčni utrip v meniju pametne ure, izberite ikono
srčnega utripa, kliknite nanjo in počakajte nekaj sekund.
Rezultat se prikaže na zaslonu ure. Sprejeta norma je 60 do 100
utripov na minuto.
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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. 

GARANCIJA

2. Opombe o vodoodpornosti (tudi če gre za vodoodporno
uro):
 bodite pozorni na naslednje metode, saj poslabšujejo
hidroizolacijo.
-Ure ne nosite 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. Po potopitvi v morje z ure
sperite vso sol ali umazanijo.

1.Zaščita:
-Uro in pas očistite z mehko krpo (uporabite čisto vodo ali
morsko vodo).
- Prepričajte se, da je leča za merjenje srčnega utripa na uri blizu
vaše kože.

- Budík: Prostredníctvom aplikácie môžete nastaviť viacero
budíkov.

- Stopky: funkcia stopiek meria čas. Ak chcete spustiť stopky,
prejdite na ich ikonu a kliknite na tlačidlo Prehrať.

- Fotografovanie na diaľku: táto funkcia umožňuje fotografovať
na diaľku, keď sú hodinky pripojené k telefónu.

- Konfigurácia jednotiek: vstúpte do aplikácie, vyberte ikonu
stredných hodín a potom zadajte "Iné".

- Sedavý životný štýl, pripomienkovanie vody: pomocou
aplikácie si nastavte, ako často sa máte hýbať alebo piť vodu. Ak
chcete vykonať nastavenie, vstúpte do aplikácie, kliknite na
strednú ikonu hodiniek a vyberte položku "Iné". 

- Pripomienka menštruačného cyklu: možno nastaviť z aplikácie.

POMEMBNE INFORMACIJE

SMARTWATCH 
WATCHMARK WCF18 PRO

Navodila za uporabo

watchmark.com


