
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.

Pametna ura se polni z magnetnim polnilnikom. Prepričajte se, da so
kovinski kontakti polnilnika na mestu s kovinskimi kontakti naprave.
Polno polnjenje običajno traja 2 uri, naprava je v stanju pripravljenosti
do 30 dni, torej 5 do 10 dni delovanja. Ure ne uporabljajte, ko se
polni.

FUNKCIJE

UPORABE
Uporabniki telefonov z operacijskim sistemom Android lahko
aplikacijo "WoFit" prenesejo v Google Play, uporabniki
operacijskega sistema iOS pa v AppStore. Odprite aplikacijo WoFit -
nastavitve - bluetooth - poiščite "smart device" in se povežite. Ko je
ikona Bluetooth na uri modra, pomeni, da je povezava aktivna,
rdeča pa pomeni, da povezava ni aktivna.

PREDSTAVITEV MERITVE

POMEMBNE INFORMACIJE
1.Varnost:
-Uro očistite z mehko krpo, da ohranite uro in trak.
Čisto. (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 vremena prenizka, kar
vpliva na nadzor srčnega utripa.

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 in vlago.
-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
Garancijski servis:
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.

Jezik/čas/datum: Po uspešni povezavi s telefonom se funkcije
sinhronizirajo.
Vrstica stanja: prikazuje stanje Bluetooth, kodo QR aplikacije
HPlusFit, raven svetlosti in raven baterije.
Pedometer / razdalja / kalorije: prikaže podatke za dan, ob
polnoči se ti podatki shranijo in ponastavijo. Shranjene podatke
lahko preverite s klikom na funkcijo, kjer je na voljo zgodovina.
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.Novice: Po uspešni povezavi s telefonom lahko sprejemamo
klice in sporočila SMS ter obvestila iz storitev Facebook,
WhatsApp in drugih. Ura bo vibrirala ob prejetih obvestilih
Šport: na voljo je več športnih načinov. Ko izberete športni način,
kliknite izbrano ikono. Kliknite ikono načina in izberite športni
način, v katerem želite začeti trenirati. S spodnjim gumbom
lahko prekinete ali končate vajo in shranite rezultat.
Spremljanje spanja: pametna ura samodejno meri kakovost
vašega spanja od 22:00 do 8:00. Natančne podatke najdete v
aplikaciji.
Zdravje: izberite ustrezno ikono in merjenje se bo začelo
samodejno. Meritve je mogoče opraviti::
Impulz
Krvni tlak
EKG
Oksigenacija krvi
Štoparica: pritisnite gumb Start, da začnete odštevanje, in ga
ponovno pritisnite, da ga ustavite.
Upravljanje predvajanja glasbe v pametnem telefonu
Alarm
Sedeče delo: opozarja vas, da že predolgo sedite in da se
morate premakniti.
Počistite zaslon, ko premaknete zapestje: delovanje aplikacije,
ko jo vklopite, porabi več energije.

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.

DRAGA STRANKA, HVALA ZA
NAKUP NAŠEGA IZDELKA!SI

Zgornji gumb: z dolgim pritiskom vklopite/izklopite uro; s
pritiskom prebudite zaslon in ga izklopite; s kratkim
pritiskom se vrnete na glavni zaslon. Kovinska plošča se
uporablja za merjenje EKG. Držite, da zaključite vezje
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