
Za povezavo z mobilnim telefonom je potrebna
aplikacija. Pred prenosom aplikacije preberite pogoje
strojne platforme za svoj mobilni sistem. Skenirajte kodo
QR in prenesite aplikacijo.

PRENESITE APLIKACIJO WEARHEALTH

Ko uro prvič uporabite, jo morate napolniti, da se
aktivira.

AKTIVACIJA URE

ZDRUŽEVANJE NAPRAV
Kliknite gumb "bluetooth", da uro povežete z mobilnim
telefonom.

Funkcijski gumb - en klik - funkcija orodja / dolg pritisk -
aktiviranje, sprememba modela. Po uspešnem
seznanjanju mobilnega telefona se bosta sinhrono
beležila in analizirala vaš promet in spanje.

ZAČNITE UPORABLJATI

Pred prvo uporabo morate uro napolniti. Ko je ura
napolnjena, se samodejno zažene.
Gumb ON - za zagon ga dolgo pritisnite
Gumb OFF - z dolgim pritiskom izklopite uro.

PRVA UPORABA

Ko povežete uro witch, v aplikaciji v telefonu v
vmesniku Me poiščite "Upravljanje zapestnice". Ko
telefon s sistemom Android prvič vstopi v vnos
"Upravljanje zapestnice", se mora ob odprtju prikazati
obvestilo. Ko kliknete V redu, se prikaže pojavna stran z
obvestilom o dovoljenju Ko se operacijski sistem IOS
prvič poveže z orkestrom, vas mora samodejno
vprašati, ali dovolite seznanjanje, sicer orkester ne bo
mogel prejemati obvestil.

NASTAVITVE OBVESTIL

Ko dvignete roko, se zaslon prižge, ko jo spustite, pa
ugasne.

G-SENZOR

Na zaslonu ure so prikazana obvestila iz storitev
Facebook, Skype, Whatsapp, WeChat, QQ in besedilna
sporočila. Ko preberete sporočilo, lahko pritisnete in
pridržite 3 sekunde, da preidete v glavni meni.

OBVESTILA

Ob prvi uporabi merilnih funkcij jih morate umeriti. V
aplikaciji kliknite gumb "Umeri" in nato izmerite tlak na
manometru. Izmerjeno vrednost nato vnesite v
aplikacijo.

KALIBRACIJA MERITEV

FUNKCIJA
srčni utrip
krvni tlak
štoparica

MERITVE

2.Opombe o vodoodpornosti (tudi če gre za vodoodporno
uro):
Bodite pozorni na naslednje načine, saj slabšajo
hidroizolacijo.
-Ure ne nosite pod tušem.

1. Izpraznjena baterija: V primeru izpraznjene baterije morate
napravo takoj napolniti, da zaščitite življenjsko dobo baterije.
2. Polnjenje: ure med polnjenjem ne uporabljajte.
3. Temperatura okolice med polnjenjem nad 50 °C lahko
povzroči pregrevanje, deformacijo in zažiganje naprave.

4. Ne plavajte, se ne potapljajte in ne uporabljajte opreme pod
vodo.
5.Naprava uporablja vgrajeno baterijo in je ni dovoljeno
ločeno razstavljati.
6. V primeru počene in iztekajoče baterije se izogibajte stiku z
očmi in kožo.

1.Varnost:
- 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.
- temperatura kože na zapestju je zaradi vremenskih razmer
prenizka, kar vpliva na nadzor srčnega utripa.

POMEMBNE INFORMACIJE

-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.
-Ne pozabite umiti vse soli ali umazanije z ure, ko jo potopite v
morje.

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

Pred uporabo natančno preberite celoten priročnik.
Priporočamo, da uporabljate samo originalno baterijo,
polnilec in dodatno opremo, ki so v kompletu z napravo.
Proizvajalec ali distributer ne odgovarja za uporabo
dodatne opreme drugih proizvajalcev.
(Funkcije, prikazane v tem priročniku, se lahko od
modela do modela nekoliko razlikujejo, saj je priročnik
splošen opis pametnih ur, nekateri modeli pa se lahko
razlikujejo od standardnih).
Pred prvo uporabo naprave jo morate polniti vsaj 2 uri.
Preden začnete uporabljati napravo, 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.
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