
Pred uporabo natančno preberite celotna
navodila za uporabo. Priporočljivo je uporabljati
samo originalno baterijo, polnilec in dodatno
opremo, ki so vključeni v komplet.
z napravo.
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.

1. Odprite nadzorno ploščo: podrsajte s prstom po
zaslonu v glavnem vmesniku od zgoraj navzdol.
2. Če želite odpreti sporočila/obvestila, v glavnem
vmesniku povlecite navzgor z dna zaslona.
3. Odpiranje glavnega menija: z drsenjem po
zaslonu od leve proti desni odprite meni glavnega
vmesnika (Opomba: v drugih vmesnikih se z
drsenjem od leve proti desni vrnete v prejšnji
vmesnik). 

 1. Šport:
* Na voljo je 13 športnih načinov (tek, hoja,
kolesarjenje, plezanje, joga, skakanje, tenis,
baseball, košarka, badminton, nogomet, ragbi,
namizni tenis)
* Pri teku, hoji, plezanju in drugih športnih načinih
lahko s klikom na zaslon prikažete športne podatke
(korake, tempo, kalorije, razdaljo in trajanje).

3. Spanje: ura bo spremljala vaše stanje spanja od
18:00 do 11:59 naslednjega dne. Opomba:
Podatki o spanju v uri se vsak dan ob 18:00
izbrišejo, vendar lahko v aplikaciji  preverite
pretekle podatke o spanju.
4. Glasba: z uro lahko upravljate predvajalnik
glasbe v mobilnem telefonu in predvajate,
ustavljate ali preskakujete skladbe (združljiva je le z
vgrajenim predvajalnikom glasbe v mobilnem
telefonu, morda ne bo združljiva s predvajalniki
drugih proizvajalcev, poleg tega na uri ne morete
prilagajati glasnosti).
5. Štoparica: uro lahko uporabite za štetje časa.
6.  Poročilo: Ura bo sprejemala in prikazovala
obvestila SMS/sporočila/socialne medije iz vašega
telefona.
7. Nastavitve: uro lahko izklopite ali ponastavite,
preverite informacije o uri in prenesete kodo QR
aplikacije..

APLIKACIJA 
1. Z mobilnim telefonom poskenirajte kodo QR
na zaslonu ure (prenos aplikacije: Nastavitve-
>Aplikacije) in nato namestite aplikacijo Only Fit.
V trgovini z mobilnimi aplikacijami lahko
namestite tudi aplikacijo Only Fit.
2. Po vklopu povezave Bluetooth in namestitvi
aplikacije odprite in se prijavite v aplikacijo Only
Fit, nato na strani z napravami izberite (naprava
G1 za dodajanje) in se povežite z njo.
3. Če se ura ne poveže z aplikacijo, poiščite
nastavitve na uri in pritisnite gumb "ponastavi".
Nato se znova poskusite povezati z aplikacijo.
Pomembno: Če želite, da se ura pravilno poveže
s telefonom, jo je treba povezati neposredno z
ravni aplikacije z omogočeno funkcijo
Bluetooth in ne v nastavitvah telefona.

Izberete lahko vrsto športa in si ogledate funkcije
ure, kot so: merilnik srčnega utripa, stanje, spanje,
štoparica, sporočila, nastavitve.
5. Vmesnik stanja: za branje trenutnih podatkov
(npr. število korakov, srčni utrip, kcal) podrsajte po
zaslonu od desne proti levi.
6. Spreminjanje videza številčnice: pritisnite in
držite glavni zaslon vmesnika 3 sekunde, ura bo
zavibrirala; nato lahko z drsenjem levo ali desno
izberete številčnico.
7. Vklop: vklopite ga tako, da pritisnete gumb za
vklop in ga držite 5 sekund.
8. Hitra prekinitev/ponovni zagon športa: pritisnite
gumb za vklop.

DRAGA STRANKA, HVALA ZA 
NAKUP NAŠEGA PRODUKTA! 

FUNKCIJE DOTIKA

FUNKCIJE

* Stanje: koraki, razdalja in kalorije bodo podrobno
zabeleženi in prikazani na uri vsak dan.
2. Monitor srčnega utripa: ura bo 24 ur
neprekinjeno spremljala vaš srčni utrip (najprej
morate vklopiti "Monitor srčnega utripa" v aplikaciji
APP), v aplikaciji APP si lahko ogledate tudi
pretekle podatke o srčnem utripu.
Opomba: Če je ta funkcija omogočena, se poveča
poraba energije in skrajša življenjska doba baterije.

1. Postavite uro na magnetni polnilnik in se
prepričajte, da so polnilni kontakti na hrbtni strani
ure v celoti pritrjeni na kovinske kontakte
polnilnika. Polno polnjenje traja približno 3,5 ure.
2. Polnilni kabel priključite na standardni polnilnik
USB. Izhodna napetost je 5 V, izhodni tok pa 1 A.
Če ure po daljši neuporabi ni mogoče vklopiti,
obrišite polnilne kontakte polnilnega kabla, da
odstranite morebitne ostanke znoja ali vlage, ko
jo boste naslednjič uporabljali.
Opomba: (Če ure ne uporabljate pogosto, jo
napolnite enkrat na mesec).

POLNJENJE9. Pritisnite gumb za vklop, da se vrnete na začetno
stran. Če se nahajate na drugi ravni vmesnika, se
vrnete na prvo raven).
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Garancijski servis:
1. Pri običajni uporabi izdelkov, če izdelek ne kaže
mehanskih poškodb 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.

-Prosimo, ne nosite ure pod tušem.
-Ure ne nosite v ogrevanem bazenu, savni ali
drugem okolju z visoko temperaturo in vlago.
-Ure ne smete nositi med umivanjem rok ali
obraza ali med delom z milom ali detergentom.
-Ne pozabite umiti vse soli ali umazanije z ure, ko
jo potopite v morje.

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.
2.Opombe o vodoodpornosti (tudi če gre za
vodoodporno uro):
Bodite pozorni na naslednje metode, saj slabšajo
hidroizolacijo.

1.Nizka raven napolnjenosti baterije:
V primeru nizke ravni napolnjenosti baterije
napravo takoj napolnite, da zaščitite življenjsko
dobo baterije.
2.Polnjenje: ure med polnjenjem ne uporabljajte.

3. Temperatura okolice pri polnjenju nad 50
stopinj C lahko povzroči pregrevanje, deformacijo
in zažig naprave.
4. Ne plavajte, se ne potapljajte in naprave ne
uporabljajte pod vodo.
5.Naprava uporablja vgrajeno baterijo, zato jo je
prepovedano razstavljati ločeno.
6. V primeru pretrgane in iztekajoče baterije se
izogibajte stiku z očmi in kožo.

PARAMETRI
Zaslon: zaslon na dotik
Bluetooth: BT5.0
Obdelava materiala: cinkova zlitina z vakuumskim
premazom
Material traku: silikonska guma
Baterija: 340 mAh litijevega polimera
Baterija in življenjska doba baterije: v stanju
pripravljenosti > 30 dni
Delovni čas: 7 dni (vključene vse funkcije)
Gumb : Stranski gumb za vklop
Način polnjenja: Magnetno polnjenje
Vodoodpornost: vodoodpornost IP68

GARANCIJAPOMEMBNE INFORMACIJEMERITVE

KODA QR ZA APLIKACIJO
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Navodila za uporabo


