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

3. Monitor srčnega utripa.
Dolgo pritisnite ikono na zaslonu, da aktivirate funkcijo
monitorja srčnega utripa.

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 od modela
do modela nekoliko razlikujejo, saj je priročnik splošen
opis pametne ure, zato se lahko nekateri modeli razlikujejo
od standardnih).
Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega
priročnika.

1. Prenos aplikacije F Fit
Če želite pametno uro sinhronizirati s pametnim
telefonom, morate najprej namestiti aplikacijo.

UVODNA STRAN

AKTIVACIJA 

Zagonite aplikacijo, poiščite seznam razpoložljivih naprav,
izberite pametno uro in jo povežite. 
To storite tako. 
V pametnem telefonu in pametni uri vklopite Bluetooth
(prepričajte se, da sta obe napravi vidni za zunanje
naprave). 
Ko sta seznanjanje in sinhronizacija končana, je ura
pripravljena za uporabo.

2. Pedometer, števec kalorij, prevožena razdalja.
Ob vklopu naprave se samodejno aktivirajo funkcije, kot
so pedometer, števec kalorij in prevožena razdalja. Podatki
so prikazani v realnem času.
Ko je naprava povezana z aplikacijo bluetooth, se športne
funkcije sinhronizirajo v realnem času. Podatki iz naprave
bodo poslani v aplikacijo pametne ure, če je v obeh
napravah aktiviran Bluetooth. Podatki, posneti čez dan, se
iz naprave izbrišejo vsak dan ob 00:00. 

1. Izbira teme.
Dolgo pritisnite gumb na dotik v vmesniku, da izberete
temo. Če želite vnesti teme, se na kratko dotaknite zaslona
in videli boste, kaj lahko izbirate. Če ste se odločili za temo,
jo boste morali ohraniti dlje časa. 

FUNKCIJE

2. Prenesite ga iz uradne trgovine Google Play. To storite
tako, da se prijavite v trgovino Google Store in poiščete
aplikacijo "F Fit". Nato ga namestite.
Pred prenosom aplikacije preverite, kateri operacijski
sistem uporablja vaš pametni telefon.
Združljivost z operacijskim sistemom iOS 9.0 in novejšim
ter Android 5.0 in novejšim

MEDSEBOJNO POVEZOVANJE OPREME

NASTAVITVE ZAPESTNICE

S tankim orodjem dvignite vzvode z ustrezne strani in pazite,
da ne upognete nobenega dela. Položaj zaponke v sedlu je
poravnan z utorom na nasprotni strani traku.

DRAGA STRANKA, ZZAHVALJUJEMO 
SE VAM ZA NAKUP NAŠEGA PRODUKTA!

Pred prvo uporabo pametno uro napolnite.

Mrežnata zapestnica je zelo dobra rešitev, saj vam omogoča,
da obseg zapestnice prilagodite svojemu zapestju.

Pred prvo uporabo pametne ure jo popolnoma napolnite.
Po polnjenju se za 3 sekunde dotaknite zaslona in naprava
se bo vklopila, tj. prikazal se bo začetni zaslon.

Pritisnite in pridržite vmesnik srčnega utripa ali na kratko
pritisnite gumb, da se vrnete v glavni meni. Zgodovina
meritev je prikazana v glavnem vmesniku srčnega utripa.
Napravo je treba med spremljanjem srčnega utripa tesno
nositi na zapestju.

4. Spremljanje spanja.
Privzeto je čas, ko naprava spremlja spanje, od 22:00 do
8:00.

ŠPORTNI REŽIMI

Če uporabljate pripomoček za spanje, lahko zjutraj preverite,
kako dolgo ste spali prejšnjo noč.

- tek,
- hoja, 
- plezanje, 

- kolesarjenje, 
- plavanje, 
- namizni tenis

Če želite začeti vadbo, držite gumb na dotik, dokler ne
zavibrira. Ob začetku vadbe se prikažejo datum, število
korakov in srčni utrip.

STOPER
Štoparico zaženete z dolgim pritiskom gumba na dotik na
vmesniku štoparice. Z enim samim dotikom zaženete in
ustavite časovnik. 

FUNKCIJA OPOMNIKA
OBVESTILO

1. Vklopite aplikacijo, da vas opomni na predhodno
načrtovan dogodek. Prikaže vam začetek načrtovanega
dogodka in vam pošlje informacije o tem, kdaj naj bi se
dogodek končal.

-Prosimo, ne nosite ure pod tušem.
-Ure ne nosite v ogrevanem bazenu, savni ali drugem okolju
z visoko temperaturo in vlago.
-Ure ne nosite, če si umivate roke ali obraz ali opravljate
naloge, pri katerih uporabljate milo ali detergente.
-Po potopitvi v morje z ure sperite vso sol ali umazanijo.

Zaslon: 0,96-palčni IPS
Vodoodpornost: IP68
Srčni utrip: optični srčni utrip
Bluetooth: 4.0
Senzor

POMEMBNE INFORMACIJE

-poskrbite, da je leča za merjenje srčnega utripa na uri blizu
kože.
-temperatura kože na zapestju je zaradi vremena prenizka,
kar vpliva na nadzor srčnega utripa.

PARAMETRI

Neupoštevanje teh navodil lahko skrajša življenjsko dobo
baterije ali povzroči poškodbe opreme, požar, kemične
opekline, iztekanje elektrolita ali telesne poškodbe.
-Enote ne izpostavljajte virom toplote ali mestom z visoko
temperaturo.
-Ne uporabljajte v ekstremnih okoljih
-Posvetujte se z lokalnim oddelkom za odstranjevanje
odpadkov v skladu z lokalnimi predpisi.

BATERIJE (OPOZORILO)

GARANCIJA
Garancijski servis:
1. Pri običajni uporabi izdelkov, če izdelek ni okvarjen zaradi
nečloveškega posega, od datuma nakupa potrošniki uživajo
brezplačno garancijsko storitev, mesecev. 
2. Eno od naslednjih okoliščin, v katerih potrošniki ne morejo
uveljavljati garancijskih pravic in interesov:
A. škoda, ki si jo povzročite sami
B. po izteku garancijskega roka
C. neupoštevanje navodil za uporabo, vzdrževanje in
poškodbe izdelka
D. brez dovoljenja ne razstavljajte, popravljajte izdelkov, jih
potapljajte v vodo,

Akcelerometer, analiza korakov, priklic sedečega načina,
priklic načina spanja
Baterija: 120 mAh
Sistemska podpora: Android 5.0+, IOS 9.0+
Pristanišče: polnjenje

Vmesnik štoparice zapustite z dolgim pritiskom gumba na
dotik.

Z dolgim pritiskom na gumb na dotik ustavite gibanje in
prikažete trenutne podatke o vadbi, z enim pritiskom pa
izklopite športni način.

2. Opozorila na dohodne klice. 
Številka, s katere prihaja klic, bo prikazana na domačem
zaslonu.

3. Obvestila SMS.

4. Obvestila iz aplikacij za družabna omrežja, kot so
WeChat, QQ, Facebook, Twitter itd.

 2.Opombe o vodoodpornosti (tudi če gre za vodoodporno
uro):
 bodite pozorni na naslednje načine, saj slabijo vodotesnost.
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1.Zaščita:
-očistite uro z mehko krpo, da bosta ura in trak čista
(uporabite čisto vodo ali morsko vodo).

SMARTWATCH PRE ŽENY
WKW10 

Navodila za uporabo


