
6. Merjenje krvnega tlaka: Če želite izvesti meritev, v meniju
ure izberite meritev bp. Pri merjenju imejte roke poravnane,
ura pa se mora tesno prilegati vaši koži. Sprejeta norma za
sistolični tlak je 120 mm Hg, za diastolični tlak pa 80 mm Hg.
Pomembno pa je vedeti, da se tlak čez dan nenehno
spreminja in se spreminja tudi s starostjo. Starejši ko je
človek, večji je pritisk. Za otroke in osebe s kroničnimi
boleznimi obstajajo tudi drugi normativi.

Pred začetkom uporabe morate natančno prebrati
celoten priročnik z navodili. Priporočljivo je uporabljati
samo originalno baterijo, polnilec in dodatno opremo, ki
so vključeni v komplet, priložen napravi.
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 in namestiti
aplikacijo ter sprejeti vsa dovoljenja, sicer vse funkcije ne
bodo na voljo.
Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega
priročnika.

8.Športna funkcija: izberite vmesnik športnega načina.Izbirate
lahko med številnimi športnimi načini, kot so: tek, hoja,
kolesarjenje, stacionarno kolo, joga, badminton. Če želite
izbrati določen športni način, kliknite ikono izbranega načina.
Med športnim udejstvovanjem ura meri parametre, kot so čas,
porabljene kalorije in srčni utrip. Če želite zapustiti izbrani
način, pritisnite stranski gumb ali premaknite zaslon v desno,
da sprejmete dovoljenje za izhod.

Ta izdelek uporablja magnetno polnjenje.
Polnilec priključite na vhod USB in na zadnje polnilne
kontakte naprave. Po vzpostavitvi povezave se bo
polnjenje začelo samodejno in na zaslonu se bo prikazala
ikona polnjenja. 
Polno polnjenje običajno traja 2 uri, naprava je v
pripravljenosti do 25 dni, v delovnem načinu od 4 do 7
dni. Ure ne uporabljajte, ko se polni.
Opomba: Magnetnega polnilnega kabla ne povežite z
dvema kontaktoma hkrati s prevodnim materialom, saj
lahko pride do kratkega stika.

4.Pedometer: šteje število korakov v enem dnevu. Ura se
ponastavi ob polnoči.
5.Telesna temperatura. Temperaturni test opravite po 10
minutah nošenja pametne ure. Če želite izmeriti temperaturo
v meniju pametne ure, izberite ustrezno ikono. Aplikacijo
lahko nastavite tako, da meri stalno temperaturo, izberite
"Monitor Temperature" in jo potrdite. Nastavite lahko tudi čas
spremljanja temperature (čas začetka in konca merjenja).
Interval spremljanja pomeni pogostost meritev.

Ko je aplikacija nameščena, vklopite Bluetooth in
aplikacijo v telefonu. 
Prijavite se. To lahko storite na več načinov, npr. prek
Googla, Facebooka, WeChata itd. Nato morate vnesti
svoje osebne podatke, tj. vzdevek, spol, datum rojstva,
višino, težo, dnevni cilj korakov in potrditi dovoljenje.
V zavihku "naprave" kliknite "dodaj napravo". Uro pritrdite
na telefon in jo poiščite. Nato v telefonu kliknite želeni
model. Pametna ura vas bo pozvala, da sprejmete
seznanitev s telefonom.

Če želite izbrati številčnico, držite glavni zaslon približno 3
sekunde in nato na kratko kliknite gumb na dotik, da
preklopite številčnice. Ko izberete, pridržite gumb na dotik
za približno 3 sekunde, da potrdite izbiro.
Poleg tega lahko v aplikaciji izbirate med številnimi
številčnicami. 
Prilagodite lahko tudi domači zaslon. Izbirate lahko med
ozadji, videzom ročic, barvo časa, prikazanega na
elektronski uri, na glavni zaslon pa lahko dodate ikone za
korake, srčni utrip, porabljene kalorije in prevoženo
razdaljo.

DRAGA STRANKA, HVALA ZA NAKUP
NAŠEGA IZDELKA!

9.Spremljanje spanja: ko zaspite, ura samodejno preklopi na
zaznavanje spanja. Pametna ura beleži podatke, kot so:
dolžina in kakovost spanja med spanjem ter število nočnih
prebujanj. Podatki se pošljejo v aplikacijo.

 3. Informacije o dejavnosti: razširljive z začetnega zaslona
(podrsnite v levo) - število korakov, prehojena razdalja,
povprečni srčni utrip in kalorije, ki ste jih pokurili čez dan.
Podatki bodo shranjeni v aplikaciji. Števec se ponastavi ob
24:00.

Prenesite in namestite aplikacijo SMART
TIME PRO ter ustvarite uro podatke
lahko sinhronizirate iz aplikacije.
Aplikacija omogoča določanje ciljev,
analizo podatkov in še veliko več.

 

Uro je treba pred prvo uporabo napolniti in aktivirati.

PRVA UPORABA

ŠTEVILČNICO

FUNKCIJENAVODILA ZA POLNJENJE

APLIKACIJA 

7. Srčni utrip: pred začetkom merjenja počakajte 2 sekundi.
Meritev se opravi s skeniranjem kože z zeleno optično
svetlobo. Zaustavitev merjenja podrsajte desno ali levo.
Standardi za rezultati 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.

1. Čas/Dátum: Sinhronizira datum in čas iz telefona po
uspešni povezavi pametne ure z aplikacijo.

2.Vrstica stanja: razširite jo lahko z začetnega zaslona
(povlecite navzdol). Prikazani bodo stanje Bluetooth,
informacije o porabi energije, nastavitve svetlosti ter
nastavitve, vibracije in način "ne moti".

10. Kamera: ta funkcija vam omogoča fotografiranje na
daljavo, ko je ura povezana s telefonom.
11. Alarm: Nastavite lahko iz aplikacije v telefonu.
12. Poiščite svoj telefon.
13. Urnik: Nastavite lahko do 5 sestankov (vidnih na uri) z
opomniki za sestanke.

14. Zdravstveno varstvo: opomnik menstrualnega cikla:
nastaviti ga je treba iz aplikacije.
15. Osvetlitev ozadja: izberete lahko čas osvetlitve
zaslona (5 do 8 sekund). Krajša baterija prihrani čas
16. Vklop zaslona s premikanjem: ko zaženete funkcijo,
se prikaže ob času, ki ga določimo.
17. Sporočila: (podrsajte desno) Kliknite sporočilo, ki se
prikaže na vaši uri, da si ogledate njegovo vsebino, se
pomaknete navzgor ali navzdol. Podrsnite v desno, če
želite zapustiti aplikacijo.
18. Sporočila za javnost: Pritisnite "Naprave", izberite
"potisna sporočila" in preverite, katera obvestila želite
prejemati.
19. Dohodni klici.
20. Ne moti: Ko je aktiviran, v nastavljenem časovnem
obdobju ne boste prejemali obvestil (razen alarmov). 
21. Oddaja: V aplikaciji lahko določite, kdaj se želite
premakniti. Če želite opraviti nastavitev, v aplikaciji
odprite ikono "Naprave" in izberite "Zasedenost".

Garancijski servis:
1. Ob običajni uporabi izdelkov, če izdelek nima
mehanskih poškodb in ni nastal zaradi nepravilne
uporabe, lahko potrošniki po 24 mesecih 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, samopopravljeni ali
potopljeni v vodo.

Pod tušem ne nosite ure.
-Ure ne nosite v ogrevanem bazenu, savni ali drugem
okolju z visoko temperaturo/vlačnostjo.
-Ure ne nosite, ko si umivate roke ali obraz ali ko delate z
milom ali detergentom.
-Ne pozabite umiti vse soli ali umazanije z ure, ko jo
potopite v morje.

GARANCIJA
1.Nizka baterija:
V primeru izpraznjene baterije napravo takoj napolnite, da
zaščitite življenjsko dobo baterije.

2. Polnjenje:
Ure ne uporabljajte, ko se polni.

3. Ure ne uporabljajte med polnjenjem, kot je opisano
zgoraj.
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 in je ni dovoljeno
ločeno razstavljati.

6. V primeru počene in iztekajoče baterije se izogibajte
stiku z očmi in kožo.

1.Zaščita:
-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 previdni pri naslednjih metodah, saj poslabšujejo
hidroizolacijo.www.watchmark.com
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POLNJENJE 
Polnjenje poteka s priloženim polnilnim kablom. Ko je
polnjenje končano, se ura samodejno zažene.
Če ure ne uporabljate več kot en mesec, jo popolnoma
napolnite in izklopite, da ohranite ustrezno zmogljivost
baterije.

POMEMBNE INFORMACIJE

MERITVE

V aplikaciji zavihek "Status" vsebuje podatke, kot so:

- Število korakov, ki jih naredite čez dan, število porabljenih
kalorij in prehojena razdalja.

- Meritve srčnega utripa čez dan, prikazane v grafu. Na
voljo so tudi informacije o najvišjem, povprečnem in
najnižjem srčnem utripu.

- Rezultati merjenja krvnega tlaka, prikazani v grafu

- Kakovost spanja, prikazana v grafu. Zagotavlja skupni čas
spanja in natančne podatke o kakovosti spanja.

- Merjenje telesne temperature čez dan.

DNEVNE MERITVE

ZAHTEVE ZA STROJNO OPREMO

iOS 11.0 a novšie
Android 5.0 a novší
Podporované rozhranie 
Bluetooth 4.0
 

Android 5.0 +              iOS 11.0 +

SMARTWATCH 
WATCHMARK WR6

Navodila za uporabo

watchmark.com


