
Pred začetkom uporabe morate natančno
prebrati celoten priročnik z navodili.
Priporočljivo je uporabljati samo originalno
baterijo, polnilec in dodatno opremo, ki so
vključeni v priloženem kompletu. 
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 lahko odstopajo od standarda).
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.

DRAGA STRANKA, HVALA
ZA NAKUP NAŠEGA 

PRODUKTA!SI

NAVODILA ZA POLNJENJE
Uro napolnite z ustreznim polnilnikom, ki je
priložen v kompletu. Ura se bo med polnjenjem
samodejno zagnala.

Prenesite in namestite aplikacijo SMART TIME
PRO, da lahko vaša ura sinhronizira podatke iz
aplikacije.  Aplikacija omogoča določanje ciljev,
analizo podatkov in še veliko več.
Aplikacija SMART TIME deluje v operacijskem
sistemu iOS 8.0 in Android 4.4. 

AKTIVACIJA

FUNKCIJE
1. Preklopite gumb
Na domači strani ure z dolgim pritiskom odprite
različne številčnice, nato pa z drsenjem izberite
želeno številčnico.

2. Hitro ključno stikalo
Z drsenjem številčnice vstopite v vmesnik s
hitrimi tipkami, kjer lahko nastavite BT3.0,
glasnost, jezik, ozadje, nastavitve, vibracije,
lumiane, geste, temo, alarm, uro in letalski način.

3. Srčni utrip
Če na domači strani pritisnete gumb navzdol,
boste hitro prešli na vmesnik za srčni utrip. Svoj
srčni utrip lahko preverite v meniju -> Srčni
utrip.Nosite uro na pravilen način. Na uri odprite
funkcijo srčnega utripa in merite ročno.

4.Športni načini
Če želite vstopiti v športni način, potisnite
številčnico ure v desno, vstopite pa lahko tudi iz
glavnega menija -> Športni način. Pametna ura
podpira različne športe, na primer: tek v zaprtih
prostorih, tek na prostem, kolesarjenje, plezanje,
maraton in številne druge.

5.Pedometer
S potegom prsta navzgor lahko preverite število
korakov, srčni utrip, kalorije in razdaljo za trenutni
dan. Srčni utrip lahko preverite tudi v glavnem
meniju -> pedometer.

6. Zvonjenje
Različica Sport podpira samo povezavo
Bluetooth, namesto povezave prek kartice
SIM pa sta na voljo dve različici podpore za
telefonske klice: : po uspešni vzpostavitvi
povezave Bluetooth 3.0 bo ura samodejno
izdala glas ali pa lahko preklopite telefon in
sprejmete klic ali izberete številko z uporabo
naslednje metode

7. Monitor spanja
Ura spremlja vaš spanec, ko jo nosite. Po
sinhronizaciji podatkov o spanju z aplikacijo
lahko v njej preverite podrobnosti o spanju.

8. Daljinsko zaznavanje
S to funkcijo lahko na daljavo upravljate
mobilno kamero in fotografirate.

9. Sedeči življenjski slog
Predolgo sedenje ni dobro za vaše zdravje. V
uri ali aplikaciji lahko nastavite čas, ki vas bo
opomnil na gibanje.

PARAMETRI
Dolžina zapestja: 271 mm (vključno s številčnico)
Širina zapestja: 22 mm
Teža: 66 g 
Baterija: 320 mAh litijevega polimera
1,3-palčni zaslon
Upravljanje: zaslon na dotik
Bluetooth: 3.0 in 4.0
Vodotesnost: IP67 (vodotesen le med vsakodnevnimi
dejavnostmi. Ob dežju ali umivanju rok je
vodoodporna. Ne nosite ga med pranjem avtomobila,
plavanjem, potapljanjem ali tuširanjem.

4.Ne plavajte, se ne potapljajte in ne uporabljajte
naprave pod vodo.
5. Naprava uporablja vgrajeno baterijo in je ni
dovoljeno razstavljati ločeno.
6. Če se baterija zlomi in izteče, preprečite stik z
očmi in kožo.

1.Zaščita:
-Uro splaknite z mehko krpo, da bosta ura in trak
čista. (uporabite čisto vodo ali morsko vodo)
-Prepričajte se, da je leča za merjenje srčnega
utripa na uri blizu kože.
-Temperatura kože na zapestju je zaradi
vremenskih razmer prenizka, kar vpliva na nadzor
srčnega utripa.
2.Waterproof opombe (tudi če gre za
vodoodporno uro):
Upoštevati je treba naslednje metode, saj slabijo
vodotesnost.

MERITVE

POMEMBNE INFORMACIJE

Garancijski servis:
1. Pri običajni uporabi izdelkov, če izdelek nima
mehanskih poškodb in ni posledica napačne
uporabe, lahko potrošniki 24 mesecev od datuma
nakupa izkoristijo brezplačno garancijsko storitev.
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. 

-Ne nosite ure pod tušem.
-Ure ne nosite v izoliranem bazenu, savni ali drugem
okolju z visoko temperaturo/vlačnostjo.
-Ne nosite ure, ko si na delovnem mestu umivate
roke ali obraz z milom ali detergentom.
-Z ure, ki je potopljena v morje, sperite vso sol ali
umazanijo.

GARANCIJA

1.Nizka baterija
V primeru nizke ravni napolnjenosti baterije morate
napravo takoj napolniti, da zaščitite življenjsko dobo
baterije.
2.Polnjenje:
Ure ne uporabljajte, ko se polni.
3.Ambientna temperatura med polnjenjem zgoraj 
50 stopinj C lahko povzroči pregrevanje, deformacijo
in zažig naprave.
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 Instrukcja obsługi
Uživatelský manuál 


