
Pred uporabo natančno preberite celotna navodila za
uporabo. Priporočamo, da uporabljate samo originalno
baterijo, polnilnik 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).

Pred prvo uporabo napravo polnite 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.

Fizični gumb:
- Z dolgim pritiskom vklopite/izklopite napravo.
- S kratkim pritiskom vklopite/izklopite glavni zaslon.
- Za vrnitev na glavni zaslon kratko pritisnite izbrano
funkcijo.

Gumb na dotik:
- Podrsnite navzgor z glavnega zaslona za dostop do
glavnega menija ure.
- Ko izberete funkcijo, začnite postopek na dotik.
- To funkcijo lahko zaključite tako, da podrsnete v desno.
- V glavnem meniju podrsnite desno, da vstopite v središče
za obvestila.
- V glavnem meniju podrsnite v levo, da izmerite srčni utrip.
- Podrsnite navzdol iz glavnega menija, da vstopite v
Nastavitve.

Ta izdelek uporablja magnetno polnjenje.
Polnilec priključite na vhod USB in na zadnje polnilne
kontakte naprave. Po vzpostavitvi povezave se
samodejno začne polnjenje in na zaslonu se prikaže
ikona polnjenja.

Polno polnjenje običajno traja 2 uri, naprava bo v stanju
pripravljenosti delovala do 30 dni, v delovnem načinu
pa 5-7 dni. Ure ne uporabljajte, ko se polni.

Opomba: Magnetnega polnilnega kabla ne priključite na
dva stika hkrati s prevodnim materialom, saj lahko pride
do kratkega stika.

Ko zaženete aplikacijo, pritisnite gumb "Naprave" (v
spodnjem kotu).
Nato pojdite na "Potisna obvestila" in izberite obvestila, ki
jih želite prejemati. Izberete lahko vse.

Na voljo je funkcija "Dohodni klic", ki jo aktivirate z izbiro te
možnosti v aplikaciji. Ko je ta funkcija označena, bo ura
prikazovala dohodne klice v telefon.

Na voljo je tudi funkcija "Opozorilo SMS", ki jo aktivirate z
izbiro te možnosti v aplikaciji. Po preverjanju ure bodo
prikazana sporočila SMS, poslana v telefon.

Če si želite ogledati sporočila, podrsnite desno na
začetnem zaslonu.

DRAGA STRANKA, HVALA ZA NAKUP 
NAŠEGA PRODUKTA!

RAZLAGA GUMBOV
Če želite uro povezati s telefonom, morate prenesti
aplikacijo "TFit". To lahko storite na dva načina:
1. Telefon s sistemom Android/iOS:
Če želite prenesti "TFit", morate skenirati kodo QR.
2. Telefon s sistemom Android. "TFit" iz Google Play.
Telefon IOS.

NAVODILA ZA POLNJENJE APLIKACIJE OBVESTILO

Ko je aplikacija nameščena, vklopite Bluetooth in
aplikacijo v telefonu.
Potrdite zahtevana obvestila in druga dovoljenja.
Izpolnite svoje osebne podatke - v spodnjem desnem
kotu pojdite na "Moje".
Če želite povezati uro, kliknite spodnji kot:
"Naprave" in nato "Dodaj napravo". Telefon bo poiskal
napravo Bluetooth in izbral ustrezen model (L8,).

POSODOBITVE APLIKACIJ
Če želite uporabljati posodobljene aplikacije, jih morate
redno posodabljati. Informacije o aplikaciji najdete v ikoni
"Moje" v spodnjem desnem kotu.

Fizični gumb

Protokol Bluetooth je za vsako blagovno znamko
mobilnega telefona drugačen. Včasih je povezava
Bluetooth med mobilnim telefonom in pametno uro
nestabilna. V tem primeru znova zaženite Bluetooth in se
poskusite znova povezati. V telefonu boste morali opraviti
nekaj nastavitev za nemoten prenos podatkov.

- Jezik/čas/datum,
ko je povezava Bluetooth vzpostavljena. Podatki se
posodobijo, ko je pametna ura uspešno povezana z
aplikacijo.
- Glavni vmesnik: Če želite spremeniti videz glavnega
zaslona, ga pridržite za 2 sekundi, nato pa lahko izberete
izbirnik. Ko izberete, ga izberite s kratkim klikom. Izbirate
lahko med 4 številčnicami.
- Spremljanje spanja: pametna ura se samodejno vklopi
od 22.00 do 8.00 Vsi podatki o kakovosti spanja
V aplikaciji lahko preverite kakovost spanja. Če je ura
povezana s telefonom, se podatki o kakovosti spanja
samodejno shranijo v aplikacijo.
- Obvestila: vsa obvestila, kot so Facebook, WhatsApp,
SMS, e-pošta itd. Če si želite ogledati obvestila z vsebino,
morate aplikacije v telefonu konfigurirati tako, da prikažejo
podrobnosti obvestil storitev Facebook in WhatsApp. Ura
bo prikazala zadnjih 5 obvestil.

HLAVNÉ LINKY

1.Varnost:
-očistite uro z mehko krpo, da bosta ura in trak čista (uporabite
čisto vodo ali morsko vodo)
- poskrbite, 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 načine, saj slabšajo hidroizolacijo.
-Ure ne nosite pod tušem.
-Ure ne nosite v ogrevanem bazenu, savni ali drugem okolju z
visoko temperaturo/vlačnostjo.
-Ure ne nosite pri umivanju rok ali obraza ali pri delu, pri katerem se
uporablja milo ali detergent - Po potopitvi v morje z ure sperite
morebitno sol ali umazanijo.

Vendar je treba upoštevati, da se tlak čez dan
nenehno spreminja in da se spreminja tudi s starostjo.
Čim starejši je človek, tem večji je pritisk. Določeni so
tudi drugi normativi za otroke in osebe s kroničnimi
boleznimi,
- Oksigenacija krvi: SP02H je odstotek kisika v krvi.
Norma je 94-99 %. Če želite izvesti meritev, v meniju
O2 vnesite ikono . Ko je meritev pravilna, se na zaslonu
prikaže rezultat.
- Srčni utrip: pred začetkom merjenja počakajte 2
sekundi. Meritev se opravi s skeniranjem kože z zeleno
optično svetlobo. Če želite ustaviti merjenje, potisnite
prst v desno ali levo. Standardi 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.
- Športni načini.
Ko izberete dejavnost, kliknite nanjo in začnite vadbo.
Med dejavnostjo si lahko vzamete odmor in nato
nadaljujete. Glede na aktivnost se beležijo srčni utrip,
porabljene kalorije, prehojena razdalja, število korakov
in hitrost gibanja.

GARANCIJA
Garancijski servis
1. Ob normalni uporabi izdelkov, če izdelek nima mehanskih
poškodb in ni posledica nepravilne uporabe, lahko potrošniki 24
mesecev od datuma nakupa uveljavljajo 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, popravljeni ali potopljeni
v vodi.
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Lahko jih preberete in podrsnete, da preberete naslednje
sporočilo. Ura bo vibrirala, ko boste opravili klic ali poslali
sporočilo. Vibriranje med klicem lahko izklopite tudi s
pritiskom na fizični gumb.
- Vrstica stanja: razširjena z začetnega zaslona (povlecite
navzdol).
Prikazani so stanje povezave Bluetooth, informacije o
porabi energije, nastavitve svetlosti in nastavitve.
- Informacije o dejavnosti: podatki, prikazani na začetnem
zaslonu - število prehojenih korakov, prehojena razdalja
in kalorije, porabljene v dnevu. Podatki bodo shranjeni v
aplikaciji. Števec se ponastavi na 24:00.
- Daljinski upravljalnik glasbe. Ko v telefonu vklopite
glasbo, v meniju pametne ure izberite ikono glasbe.
- Vremenska napoved. Telefon mora imeti omogočen
GPS, lokalne vremenske razmere pa lahko dobite v
običajnih omrežnih pogojih.
- EKG: meritve je treba opraviti v aplikaciji. Po vnosu ikone
na levi strani "HOME" izberite "ECG - Measurements" in
počakajte 60 sekund po začetku merjenja. Ko je meritev
končana, se prikaže indeks stanja.
- Krvni tlak: med merjenjem imejte roke poravnane. Čas
merjenja je približno 48 sekund. Ko je meritev pravilna, se
na zaslonu prikaže rezultat. Sprejeta norma za sistolični
krvni tlak je 120 mm Hg, za diastolični krvni tlak pa 80 mm
Hg. 

POMEMBNE INFORMACIJE- Alarm: V aplikaciji lahko nastavite več alarmov.
- Štoparica. Ura ima zgodovino zadnjih 20 meritev.
- Časovnik. Ko se odštevanje konča, ura zavibrira.
- Konfiguracija enote: poiščite telefon: dotaknite se te funkcije
in telefon bo zazvonil. Kamera Bluetooth: če želite uporabiti to
možnost, morate odkleniti telefon in vstopiti v aplikacijo, nato
pa na uri poiščite funkcijo kamere in se je dotaknite. Nato
pritisnite sliko kamere na uri in fotografija bo posneta.
Fotografija bo shranjena v album v telefonu. Sedeči način
življenja, opomnik za vodo: z aplikacijo lahko nastavite, kako
pogosto se morate gibati ali piti vodo. Če želite opraviti
nastavitve, v aplikaciji vstopite v ikono "Naprava" in izberite
"Nastavitve funkcije zapestnice".
- Osvetlitev zaslona, ko dvignete zapestje: v aplikaciji
nastavite možnost "Dvignite roko, da se zaslon osvetli" - na
voljo v "Nastavitve funkcije zapestnice".
Ko dvignete zapestje, se prikaže domači zaslon.
Ko je ta funkcija omogočena, je poraba energije večja.
-Prenos podatkov: aplikacija bo shranila vse podatke, ne
glede na to, ali gre za korake, merjenje srčnega utripa,
kakovost spanja ali športni način.
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