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1.Low raven napolnjenosti baterije:
V primeru nizke ravni napolnjenosti baterije napravo takoj
napolnite, da zaščitite življenjsko dobo baterije.

2.Pristanek:
Ure ne uporabljajte, ko se polni.

3.Ambientna temperatura med polnjenjem zgoraj
50 stopinj Celzija lahko povzroči pregrevanje, deformacijo in
zažig naprave.

4. Ne plavajte, se ne potapljajte in ne uporabljajte naprave pod
vodo.

5.Naprava uporablja vgrajeno baterijo in jo je prepovedano
razstavljati ločeno.

6. V primeru pretrganja in iztekanja baterije se izogibajte stiku z
očmi in kožo.

MERITVE

- Pod tušem ne nosite ure.
- Ure ne nosite v ogrevanem bazenu, savni ali drugem okolju z
visoko temperaturo in vlažnostjo.
- Ure ne nosite, ko si umivate roke ali obraz ali ko delate v
prostorih, kjer se uporablja milo ali detergent.
- Po potopitvi v vodo z ure sperite vso sol ali umazanijo.

1.Zaščita:
- 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 prenizka zaradi vremena, ki
uravnava srčni utrip.
2. Opombe o vodoodpornosti (tudi če gre za vodoodporno
uro):
Bodite previdni pri naslednjih metodah, saj poslabšajo
hidroizolacijo.

POMEMBNE INFORMACIJE

Garancijski servis:
1. 1.Pri običajni uporabi izdelkov, če izdelek nima mehanskih
poškodb in ni nastal zaradi nepravilne uporabe, lahko
potrošniki 24 mesecev od datuma nakupa koristijo 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

Material telesa: okolju prijazna plastika

Material traku: silikon

Bluetooth: Bluetooth 4.2 

Velikost zaslona: 1,14 palca

Rešitev: 135*240 

Kapaciteta baterije: 90 MAH 

UPORABA: Wearfit 2.0 

Združljivost: IOS8.4 ali novejši/ Android 4.4 ali novejši
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Navodila za uporabo
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Pred uporabo natančno preberite celotna navodila za
uporabo. Priporočamo, da uporabljate samo originalno
baterijo, polnilec in dodatno opremo, ki so priloženi
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 se lahko razlikujejo od
standardnih).

Pred prvo uporabo je treba napravo polniti vsaj 2 uri.
Prenesite in namestite aplikacijo. Med namestitvijo se
morate strinjati z dostopom do obvestil. V nasprotnem
primeru ne bodo na voljo vse funkcije.
Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega
priročnika.

DRAGA STRANKA, HVALA ZA NAKUP
NAŠEGA IZDELEK!

Kalorije: samodejno beleži dnevno porabo kalorij
Razdalja: samodejno beleži dnevno prevoženo razdaljo.
Merjenje srčnega utripa: merite srčni utrip vsako uro (nastavitev
v aplikaciji: zavihek Srčni utrip zaporedno, v realnem času) ali
merite srčni utrip ročno. Pritisnite in pridržite ploščico za dotik
pod zaslonom, da vstopite v vmesnik srčnega utripa.
Merjenje krvnega tlaka: vsako uro izmerite krvni tlak
(nastavljeno na ravni aplikacije: zavihek krvni tlak zaporedoma,
v realnem času) ali izmerite krvni tlak ročno. Pritisnite in držite
ploščico na dotik, da začnete merjenje krvnega tlaka.

V trgovini Android ali trgovini z aplikacijami poiščite aplikacijo
"Wearfit2.0", jo prenesite in namestite. Nato se
prijavite/registrirajte in poiščite trak na ravni aplikacije: my,
device management, connect (pri iskanju mora biti omogočen
Bluetooth).
Na ravni aplikacije lahko preverite zapis o tednu zdravja, ki se
nahaja v zgornjem levem kotu na domači strani. V zgornjem
desnem kotu pa lahko opravimo več meritev hkrati.
V aplikaciji lahko spremenimo tudi enote. Drug za drugim
vnesemo: moje, osebne podatke, nato spremenimo podatke o
enoti in nato kliknemo na gumb Shrani, ki je v zgornjem
desnem kotu.

Kratko pritisnite , da spremenite možnost, nato pa dolgo
pritisnite , da potrdite. Če želite popolnoma zapustiti športni
način, se s kratkim pritiskom pomikate po funkciji, dokler se ne
prikaže puščica nazaj. in nato pridržite ploščico za dotik.
Vreme: vreme v realnem času je sinhronizirano s podatki
naprave in prikazano na vmesniku za prikaz časa. Zapestnica
mora biti povezana z aplikacijo, v napravi pa mora biti
omogočena funkcija GPS.
Več: štoparica (pritisnite in pridržite za vstop ali izstop, pritisnite
za zagon ali prekinitev),
poišči moj telefon (pritisnite in pridržite za iskanje in pritisnite
za ustavitev iskanja).
Pritisnite in pridržite za izklop glasbe (s kratkim dotikom
spremenite vklop/izklop, pomikanje, izhod)
Drugo: dvignite roko, da prebudite zaslon

1. Napolnite uro. (čas polnjenja traku od 2 ur do 2,5 ure)
2. V pametni telefon namestite posebno aplikacijo za izbrani
model pametne ure (datum, čas in jezik bodo nastavljeni po
sinhronizaciji ure z aplikacijo).
3. V telefonu vklopite Bluetooth (v tej fazi ne iščite ure).
4. Odprite nameščeno aplikacijo in poiščite pametno uro na
ravni aplikacije.
5. Po uspešnem iskanju povežite pametno uro s telefonom.
Prepričajte se, da ima aplikacija dostop do vseh obvestil.

Merjenje kisika v krvi: vsako uro izmerite kisik v krvi (nastavljeno
v aplikaciji za merjenje nasičenosti, v zaporedju v realnem
času) ali ročno izmerite raven kisika v krvi. Pritisnite in pridržite
ploščico za dotik, da vstopite v vmesnik za merjenje kisika v
krvi.
Merjenje upornosti. 

FUNKCIJE APLIKACIJE

V trgovini Android Store ali App Store poiščite aplikacijo
"Wearfit2.0", jo prenesite in namestite. Nato ustvarite račun ali se
prijavite. Nato poiščite skupino na ravni aplikacije. (pri iskanju
mora biti omogočen Bluetooth)

POMEMBNO
 

FUNKCIJE

POVEZAVA Z APLIKACIJO PREDSTAVITEV

Če želite napolniti uro, odstranite trak. Na vhodu USB
lahko priključite polnilnik, prenosni računalnik ali
računalnik.
Opomba Če ura ne prikaže sporočila o polnjenju, jo
vstavite obrnjeno navzdol.

Oled zaslon

Plošča na
dotik

Elektrode

Elektrode

Senzor

Polnilno
mesto

Prvo meritev EKG je treba opraviti prek aplikacije.
Med merjenjem morate pokriti ves prst in držati srebrno
ploščico (ploščico na dotik) na uri. Meritev traja približno
30 sekund, med katero je priporočljivo ostati pri miru.
Vsako naslednjo meritev lahko opravite s trakom, rezultat
pa se prikaže v aplikaciji.
V primeru napačnega rezultata je treba meritev večkrat
ponoviti.

EKG

 Informacijski vmesnik za kakovost spanja: vsak dan
samodejno izmeri kakovost spanja.
Opozorila. Zapestnica vas opozarja na obvestila, dohodne
klice in besedilna sporočila.
Način vadbe: za vstop v način vadbe dolgo pritisnite vmesnik
načina vadbe.
Vgrajeni so tek, plezanje in kolesarjenje. Pritisnite in pridržite
zaslon, da začnete beležiti čas vadbe in porabljene kalorije.
Nato pritisnite gumb za prekinitev. Po tem dejanju se prikaže
meni, v katerem lahko izbiramo med stop, quit, return.


