
Na voljo imate 6 krmilnikov, ki jih lahko poljubno prilagodite.

Uporabniki telefonov z operacijskim sistemom Android lahko v
trgovini Google Play Store poiščejo "TEFITI" in prenesejo
aplikacijo. Uporabniki operacijskega sistema iOS lahko
aplikacijo prenesejo iz trgovine AppStore.
Odprite aplikacijo "TEFITI" -> Nastavitve -> Bluetooth -> Poiščite
"Smart Device" in se povežite.
Če je ikona Bluetooth na vaši uri modra, pomeni, da je
vzpostavljena povezava, rdeča pa, da povezave ni.
Naprava je združljiva z naslednjimi napravami:
iOS 9.0 in več ter Android 4.4 in več. Za uporabo funkcije GPS
potrebujete napravo s sistemom Android 6.0. Pred prvo
uporabo morate uro Watch povezati z aplikacijo. Ko je ura
povezana, samodejno sinhronizira čas. Ko zaženete aplikacijo,
morate konfigurirati svoje osebne podatke.

AKTIVACIJA 

VKLOP/IZKLOP
Za zagon ure pritisnite in 3 sekunde držite stranski gumb.
Če želite izklopiti uro, pritisnite in za 3 sekunde pridržite stranski
gumb.

NAVODILA ZA NALAGANJE
Uro napolnite s polnilnikom, ki je priložen v kompletu. Ura se bo
med polnjenjem samodejno zagnala.

GLAVNO OKNO

FUNKCIJE
1. Prikaže se domači zaslon: Raven baterije, datum in čas (datum
in čas se sinhronizirata, če sta s pametnim telefonom povezana
prek povezave Bluetooth) ter koraki.
2. Merilnik korakov. Merilnik korakov je aktiviran 24 ur. Ob polnoči
se podatki shranijo in ponastavijo na 0 za ponovni izračun.

 

VARNOSTNI UKREPI

3. Števec za porabljene kalorije.
4. Prevožena razdalja.
5. Vnesite vmesnik srčnega utripa in začnite merjenje. Merjenje
srčnega utripa je dinamično in se ustavi, ko zapustite vmesnik;
funkcija srčnega utripa je namenjena le za vsakodnevno vadbo
in ne za zdravstvene namene.
6. Merjenje krvnega tlaka: pojdite v meni Krvni tlak in opravite
enkratno merjenje krvnega tlaka (podatki se v aplikaciji
shranjujejo v realnem času).
7. Merjenje kisika v krvi: dostopite do menija kisika v krvi in
opravite eno meritev kisika v krvi. (Podatki se v aplikaciji
shranjujejo v realnem času).
8. Spremljanje kakovosti spanja: dnevno merjenje kakovosti
spanja.
9. športni načini: pritisnite in pridržite , da dostopate do funkcije.
Na voljo je 7 športnih načinov.

1. Nizka baterija: Če je baterija izpraznjena, napravo takoj
napolnite, da ohranite življenjsko dobo baterije.
2. Polnjenje: Ure ne uporabljajte med polnjenjem.
3. Temperatura okolice med polnjenjem nad 50 °C lahko
povzroči pregrevanje, deformacijo in zažiganje naprave.

2. Opombe o vodoodpornosti (tudi če gre za vodoodporno uro):
Bodite previdni pri naslednjih metodah, saj vplivajo na odpornost
na vodo.
-Ure ne nosite pod prho.

4. Ne plavajte, se ne potapljajte in ne uporabljajte opreme
pod vodo.
5. Naprava deluje na vgrajeno baterijo in je uporabnik ne
sme razstavljati.
6. Če se baterija zlomi in izteče, se izogibajte stiku z očmi in
kožo.

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

POMEMBNE INFORMACIJE

-Ure ne nosite v ogrevanem bazenu, savni ali drugem okolju z
visoko temperaturo ali vlažnostjo.
-Ure ne nosite med umivanjem rok ali obraza ali med
opravljanjem kakršne koli dejavnosti, pri kateri se uporablja milo
ali detergent.
-Po potopitvi v morje je treba uro očistiti soli in umazanije.

Garancijski servis:
1.Pri običajni uporabi izdelkov, če izdelek nima mehanskih
poškodb in ni posledica nepravilne uporabe, so potrošniki
upravičeni do brezplačnega garancijskega servisa 24 mesecev od
datuma nakupa.
2. Potrošniki niso upravičeni do garancijskega servisa, če:
A. Škodo so povzročili sami,
B. garancijski rok je potekel,
C. izdelka niso uporabljali v skladu z navodili za uporabo in
vzdrževanje,
D. so bili izdelki razstavljeni, popravljeni ali potopljeni v vodo.

GARANCIJA

Pred uporabo natančno preberite celoten uporabniški
priročnik. Priporočljivo je uporabljati samo originalno baterijo,
polnilec in dodatno opremo, ki so priloženi v kompletu z
napravo.
Proizvajalec in distributer nista odgovorna za uporabo
dodatne opreme drugih proizvajalcev.
(Funkcije, navedene v tem priročniku, se lahko od modela do
modela 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 in namestiti aplikacijo
ter 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
SMARTWATCH

WATCHMARK WE3
 

Navodila za uporabo
 


