
1. Pedometer 

2. Števec kalorij 

3. Beleženje in merjenje razdalja 
kilometrov 

4.Merjenje srčnega utripa 

5. Merjenje krvnega tlaka

6. Monitor spanja

7. Obvestilo o dohodnem sporočilu SMS

8. Športna funkcija - z dolgim pritiskom na
ikono izberite šport.

9. Funkcija cikla

10. Stoparica 

11.  Funkcija "Poišči moj telefon"

12. Nastavitev svetlosti zaslona

13. Vklop/izklop zaslona na dotik z dolgim
pritiskom

Pametne ure je treba pred prvo uporabo
popolnoma napolniti. Po polnjenju se za 5
sekund dotaknite zaslona in naprava se
bo vklopila, tj. prikazal se bo glavni zaslon.

Na voljo je 5 številčnic, ki jih lahko
poljubno vrtite.

Izklopljeno
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Prenesite aplikacijo WearHealt.
Če želite pametno uro sinhronizirati s
pametnim telefonom, morate najprej
namestiti aplikacijo.

Aplikacijo lahko namestite na dva
načina:
1. V meniju pametne ure izberite ikono
"Hitri odgovor" in z aplikacijo za
skeniranje kode QR optično preberite
kodo z ure. Ko je koda prepoznana, bo
telefon zahteval dovoljenje za
namestitev namenske programske
opreme.

Pred uporabo natančno preberite
celotna navodila za uporabo.
Priporočljivo je uporabljati 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.
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 PRODUKT!

GLAVNA STRAN AKTIVACIJA UPORABA FUNKCIJE
Pred prvo uporabo morate pametno
uro napolniti.

ZAČENJAMO UPORABLJATI

2. Prenesite ga iz uradne trgovine Google
Play. To storite tako, da se prijavite v
trgovino Google Store in poiščete
aplikacijo "WearHealt". Nato ga namestite.
Pred prenosom aplikacije preverite
operacijski sistem v pametnem telefonu.
Združljivost z različico iOS 8.0 in različico
Android 4.4 ali novejšo

Funkcije gumbov:
- kratek en klik: aktiviranje funkcije
- dolg pritisk: aktiviranje, vklop naprave

FUNKCIJE PRIPOMBE K OPOZORILU O
FUNKCIJAH

1. Če želite odpreti različna obvestila, v
aplikaciji vnesite "več obvestil". Nastaviti
morate začetni in končni čas dogodka.
Vrste opozoril: opomnik o gibanju,
opomnik o hidraciji, opomnik o sestanku,
opomnik o zdravilih

2. Opozorila na dohodne klice. Na
glavnem zaslonu se prikaže dohodna
številka.

3. Opozorila SMS.

4. Obvestila iz družabnih aplikacij, kot so
WeChat, QQ, Facebook, Twitter itd.

1.Alarm:
Če želite nastaviti alarm, v aplikaciji
vstopite v "Nastavitve naprave". Nato ga
odprite v aplikaciji Nastavitve.
"Alarm Settings" in kliknite "+", da
nastavite čas alarma, nato kliknite
"potrdi".

2. Stresite, da bi posneli fotografijo:
V aplikaciji odprite funkcijo "Prenosni
fotoaparat", nato stresite uro in telefon
bo samodejno posnel fotografijo.

3. Prilagodite svetlost zaslona:
V aplikaciji odprite: "Nastavitve naprave",
nato pa potrdite polje "Svetel zaslon, ko
dvignete zapestje".

4.Heart rate monitoring:
V aplikaciji odprite "Nastavitve naprave"
in nato "Neprekinjeno spremljanje
srčnega utripa". Ura samodejno spremlja
srčni utrip in podatke pošlje v aplikacijo.

Garancijski servis:
1. 1. Pri običajni uporabi izdelkov, če izdelek
nima mehanskih poškodb in jih je povzročila
nepravilna uporaba, lahko potrošniki
izkoristijo brezplačno garancijsko storitev 24
mesecev od datuma nakupa.
2. Potrošniki ne morejo izkoristiti garancije,
če:
A. škodo si je povzročil sam,
B. garancijski rok je potekel,
C. uporaba v nasprotju z navodili za uporabo
in vzdrževanje izdelka,
D. so bili izdelki razstavljeni, samopopravljeni
ali potopljeni v vodo.

-Ne nosite ure pod tušem.
-Ure ne nosite v izoliranem bazenu, savni
ali drugem okolju z visoko
temperaturo/vlačnostjo.
-Ne nosite ure, ko si na delovnem mestu
umivate roke ali obraz z milom ali
detergentom.
-Z ure, ki je potopljena v morje, sperite
vso sol ali umazanijo.

GARANCIJA
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1.Zaščita:
-očistite uro z mehko krpo, ki drži uro in
trak 
čisto. (uporabite čisto vodo ali morsko
vodo)
-poskrbite, da je leča za merjenje srčnega
utripa na uri blizu kože
-temperatura kože na zapestju je zaradi
vremenskih razmer prenizka, kar vpliva
na nadzor srčnega utripa.

2.Vodoodporne opombe (tudi če gre za
vodoodporno uro):
upoštevati je treba naslednje metode, saj
slabijo vodotesnost.

POLNJENJE
Polnjenje poteka s priloženim
polnilnikom. Ko je polnjenje končano, se
ura samodejno zažene.
Če ure ne uporabljate več kot en mesec,
jo popolnoma napolnite in izklopite, da
ohranite ustrezno zmogljivost baterije.

POMEMBNE INFORMACIJEDRUGE FUNKCIJE

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

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

3.Ambientna temperatura med
polnjenjem je nad 50 ° G. C lahko
povzroči pregrevanje, deformacijo in
opekline naprave.

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

5. Naprava uporablja vgrajeno baterijo,
zato je prepovedano, da bi jo razstavljali
ločeno.

6. V primeru zloma in uhajanja baterije se
je treba izogibati stiku z očmi in kožo.
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Navodila za uporabo
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