
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.

Skenirajte kodo QR z ure.
Aplikacijo poiščite v Trgovini Play ali
Zgodbi z aplikacijami in jo namestite.

V telefon prenesite aplikacijo FitCloudPro. To
lahko storite na dva načina:
1.
2.

Ko je aplikacija nameščena, vklopite
Bluetooth in odprite aplikacijo FitCloudPro.
Omogočite obvestila in druga dovoljenja, ki jih
zahteva aplikacija. Prijavite se in vpišite svoje
osebne podatke. Pritisnite gumb "Dodaj
napravo", poiščite napravo "L11" (pred
seznanjanjem vklopite GPS v pametnem
telefonu) in pritisnite gumb za povezavo.

OBRAZI
Zgornji gumb se uporablja za vklop/izklop naprave.
Če želite pametno uro vklopiti/izklopiti, držite gumb 3
sekunde.
Spodnji gumb vklopi/izklopi svetilko.
Dotaknite se navodil na glavnem zaslonu:
- Če podrsnete navzdol, lahko dostopate do
informacij o modelu ure, kodi QR, stopnji svetlosti,
stanju baterije in o tem, ali je naprava uspešno
povezana s telefonom.
- Podrsnite navzgor za dostop do dohodnih sporočil.
- Podrsnite v levo za dostop do funkcij, kot so
pedometer, merjenje časa in športni načini.
- Podrsnite desno za dostop do dodatnih funkcij, kot
so štoparica, jezik, izklop naprave.

Pred prvo uporabo uro popolnoma napolnite. Po
polnjenju se samodejno zažene.
Poravnajte polnilno glavo in priključite magnetno
sesalno polnilno vtičnico, dokler se na zaslonu ure
ne prikaže ikona za polnjenje (2 uri neprekinjenega
polnjenja).

Koračnik: ta funkcija šteje vaše dnevne
korake, porabljene kalorije in prehojeno
razdaljo.
Spremljanje spanja: pametna ura začne
samodejno meriti kakovost vašega spanja
od 22:00 do 8:00. V aplikaciji bo na voljo
podrobno poročilo o kakovosti spanja.
Zdravje:

1.

2.

3.

Norme za rezultate merjenja srčnega utripa so
60-90 utripov na minuto. Pri profesionalnih
športnikih je lahko število utripov na minuto
manjše od 60. Med intenzivno vadbo pa lahko
odčitamo do 200 utripov na minuto.
- Krvni tlak. Čas merjenja je približno 48 sekund.
Ne pozabite, da imajo starejši ljudje višji krvni tlak
kot mlajši. Nasprotno pa imajo ženske nižji krvni
tlak kot moški.
- Oksigenacija krvi: SP02H je odstotek kisika v
krvi. Norma je 94-99 %.
- EKG: Ko je senzor EKG priključen, traja meritev
približno 30 sekund. Ko je meritev končana, se
prikaže sporočilo "ToApp". Meritev EKG bo
shranjena v aplikaciji, ki jo lahko delite z drugimi
uporabniki za referenco.
4. Športni načini: Izbirate lahko med 9 športnimi
načini: hoja, tek, kolesarjenje, plezanje, plavanje,
joga, namizni tenis, badminton, odbojka,
skakalnica.
Ko izberete dejavnost, jo kliknite in začnite vaditi.
Med dejavnostjo si lahko vzamete odmor in nato
nadaljujete. 

DRAGA STRANKA, HVALA, ZA 
NAKUP NAŠEGA PRODUKTA!

APLIKACIJA

NAVODILA ZA POLNJENJE

FUNKCIJE

- Merjenje srčnega utripa: pred merjenjem
počakajte 2 sekundi. Meritev se opravi s
skeniranjem kože z zeleno optično
svetlobo. Če želite ustaviti merjenje,
potisnite prst v desno ali levo.

Glede na aktivnost se beležijo srčni utrip,
porabljene kalorije, prehojena razdalja,
število korakov in hitrost gibanja.
5. Daljinsko upravljanje glasbe: z uro lahko
upravljate glasbo, ki se predvaja v telefonu.
6. Vremenska napoved. Telefon mora imeti
omogočen GPS, lokalne vremenske razmere
pa lahko dobite v običajnih omrežnih
pogojih.
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GARANCIJA
Garancijski servis:
1. Ob običajni uporabi izdelkov, če izdelek
nima mehanskih poškodb zaradi nepravilne
uporabe, lahko potrošniki 24 mesecev od
datuma nakupa koristijo brezplačne
garancijske storitve.
2. Potrošniki ne morejo izkoristiti jamstva, če:
A. škodo si je povzročil sam,
B. se je garancijski rok iztekel,
C. izdelka niste uporabljali v skladu z navodili
za uporabo in vzdrževanje,
D. so bili izdelki razstavljeni, samopopravljeni
ali potopljeni v vodo.- Ne nosite ure pod tušem.

- Ure ne nosite v ogrevanem bazenu, savni ali
drugem okolju z visoko temperaturo in
vlažnostjo.
- Ure ne smete nositi med umivanjem rok ali
obraza ali med delom, pri katerem se
uporablja milo ali detergent.
- Po potopitvi v morje z ure sperite vso sol ali
umazanijo.

POMEMBNE INFORMACIJE
1.Varnost:
- Uro obrišite z mehko krpo, da bosta ura in
trak čista (uporabite navadno vodo ali morsko
vodo).
- Prepričajte se, da je leča za merjenje srčnega
utripa na uri blizu vaše kože.
- Temperatura kože na zapestju je zaradi
vremena prenizka, kar vpliva na nadzor
srčnega utripa.
2.Opombe o vodoodpornosti (tudi če gre za
vodoodporno uro):
bodite pozorni na naslednje metode, saj
poslabšujejo hidroizolacijo.

MERITVE
1.Nizka raven napolnjenosti baterije:
V primeru nizke ravni napolnjenosti baterije
napravo takoj napolnite, da zaščitite
življenjsko dobo baterije.
2.Polnjenje
Ure ne uporabljajte, ko se polni.
3. Temperatura okolice pri polnjenju nad 50
stopinj Celzija lahko povzroči pregrevanje,
deformacijo in zažiganje naprave.
4. Ne plavajte, se ne potapljajte in ne
uporabljajte naprave 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.

DODATNE FUNKCIJE
- Jezik/čas/datum: Sinhronizira datum, čas in
jezik iz telefona, ko je povezan prek
povezave Bluetooth.
- Glavni vmesnik. Ko naredite izbor, ga
izberite s kratkim klikom.
- Obvestila: sinhronizirajte vsa obvestila iz
telefona, kot so Facebook, WhatsApp, SMS,
e-pošta itd.
- Alarm: V aplikaciji APP lahko nastavite več
alarmov.
- Štoparica. Ura ima zgodovino zadnjih 20
meritev.
- Časomer: nastavite čas, ki ga želite odšteti.
Ko se odštevanje konča, ura zavibrira.
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