
DRAGA STRANKA, HVALA ZA
NAKUP NAŠEGA PRODUKTA!

POMEMBNO
 

Pred uporabo natančno preberite celotna
navodila za uporabo. Priporočljivo je
uporabljati samo originalno baterijo, polnilec
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 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. Napolnite uro.

2. V pametni telefon namestite namensko
aplikacijo za pametne ure.
                                           
3. Vklopite Bluetooth v telefonu (v tej fazi ne
iščite ure).

4. Odprite nameščeno aplikacijo in poiščite
pametno uro na ravni aplikacije.

5. Po uspešnem iskanju povežite pametno
uro s telefonom (za navodila za povezavo
glejte APP).

Povezava je aktivna, če je ikona Bluetooth na
uri rumena, siva barva pa pomeni, da
povezave ni. Naprava je združljiva s
sistemom: iOS 9.0 in novejši ter Android 4.4 in
novejši. Če želite uporabljati funkcijo GPS,
morate imeti napravo z operacijskim
sistemom Android 6.0.

Uporabniki sistema Android v storitvi
Google Play
Uporabniki sistema iOS v trgovini
AppStore

Pred prvo uporabo ure jo povežite z aplikacijo.
Po uspešni povezavi bo ura samodejno
sinhronizirala čas.
Ko zaženete aplikacijo, konfigurirajte osebne 
informacije.

Prenesite aplikacijo FunDo:

Odprite aplikacijo FunDo -> nastavitve ->
Bluetooth -> poiščite SP0RT_LE in se povežite.
 

UPORABEOSNOVNE INFORMACIJE

Uro napolnite s polnilnikom, ki je priložen
v kompletu.
Če želite priključiti polnilnik, se dotaknite
kabla s kontakti za polnjenje na spodnjem
delu ure..
Ure ne uporabljajte, ko se polni.
Polno polnjenje traja približno 70 minut.
Po polnjenju se ura samodejno zažene.

Če želite zagnati uro, 3 sekunde držite
spodnji gumb BACK.
Če želite uro izklopiti, pridržite isti gumb
za 3 sekunde.

Polnjenje:

OPOZORILO: Magnetnega polnilnega kabla
ne priključite na dva kontakta hkrati s
prevodnim materialom. To lahko povzroči
kratek stik.

Vklop/izklop:

 
 

GLAVNI EKRAN
Glavna številčnica 

Okrajšave

Značilnosti

Obvestila

Na voljo so tri glavne številčnice z datumom,
čas, stanje baterije, prehojeni koraki in
porabljene kalorije. Če želite spremeniti
glavno številčnico, se dotaknite zaslona.

V hitrem meniju so štiri ikone: zvok/vibracija,
aplikacija QR code, izpostavljenost zaslona,
Bluetooth. Če želite krmariti do bližnjic, se
pomaknite navzdol po zaslonu.

Če si želite ogledati naslednje funkcije: koraki,
spanje, pulz, štoparica, kompas, podrsnite po
zaslonu. Navzgor.

Ko svojo napravo povežete z mobilno
aplikacijo FunDo, ura prikaže obvestilo o
dohodnem klicu. Če želite preklopiti na
vrtljivo izbirno številko, potisnite zaslon v
desno.

 Merilnik korakov.
Ob polnoči se podatki shranijo in
ponastavijo za ponovni izračun. Števec
pedometra prikazuje tudi prehojeno
razdaljo v kilometrih in odstotek
zastavljenega cilja. Če si želite ogledati
tedenski povzetek, povlecite zaslon v levo.

Šport

Glavni meni

Če želite preklopiti na športni način,
potisnite zaslon v levo.
Ura ima deset športnih načinov: hoja na
prostem, hoja na tekočem traku,
kolesarjenje, tek na prostem, tek na
tekočem traku, pohodništvo, plavanje,
košarka, namizni tenis, badminton,
nogomet. Na koncu se prikažejo
zgodovina in nastavitve. Če si želite
ogledati načine, potisnite zaslon navzgor.

Če si želite ogledati glavni meni, pojdite na
Šport in se pomaknite po zaslonu v levo. V
meniju so na voljo jezik, svetlost zaslona,
ime Bluetooth, lokator in informacije o
napravi.

OSNOVNE FUNKCIJE

Spanje 

Merjenje pulza

Štoparica

Kompas

Funkcija spanja prikazuje skupni čas
spanja in čas, ko smo spali globoko
(deep) in rahlo (light). Če si želite ogledati
tedenski povzetek, povlecite zaslon v
levo.

Če želite začeti merjenje, si uro prislonite
k roki in se dotaknite zaslona. Če želite
shraniti zgodovino meritev, se znova
dotaknite zaslona.
Funkcija merjenja srčnega utripa je
namenjena samo za domačo uporabo in
NI medicinska diagnoza.

Če želite zagnati štoparico, tapnite
zaslon. Če želite končati, znova tapnite
zaslon.

Pred prvo uporabo ure potisnite uro po
vzorcu na zaslonu, da kalibrirate napravo.

FUNKCIJA ŠPORTA
Načini, ki uporabljajo povezavo GPS:

Hoja na prostem(OutWalk), tek na
prostem(OutWalk), jogging, pohodništvo 

Načini, ki ne zahtevajo povezave GPS:

Čas vadbe se izračuna samodejno, ko je
vzpostavljena povezava GPS.

Povezava GPS:
- Statična ikona - povezana
- Utripajoča ikona - med povezavo
- ni ikone - ni povezave
Če si želite ogledati pot, povprečni srčni
utrip in druge podatke, povlecite zaslon v
desno.
Če želite športni način ustaviti in začasno
prekiniti, potisnite prst v levo.
Če želite končati vadbo in shraniti
podatke, pritisnite gumb BACK in se
dotaknite zaslona END..

Hoja, Kolesarjenje, Tek, Kolesarjenje,
Košarka, Namizni tenis, Badminton,
Nogomet

Čas usposabljanja se izračuna samodejno.
Če si želite ogledati povprečni srčni utrip
in druge podatke, povlecite zaslon v
desno. Če želite narediti premor in
začasno ustaviti športni način, potisnite
prst v levo. Če želite končati vadbo in
shraniti podatke, pritisnite gumb BACK in
se dotaknite zaslona END.

Opombe o hidroizolaciji
Pametna ura WS929 je vodoodporna po
standardu IP68. Pred uporabo bodite
pozorni na naslednje točke, ki lahko
zmanjšajo vodotesnost:
- Naprava ni namenjena uporabi v topli ali
vroči vodi ali drugih okoljih s povišano
temperaturo in vlažnostjo.
- Pred prhanjem, kopanjem v bazenu ali
savni si oglejte uro.
- Izogibajte se stiku s čistili in kozmetiko.
- čiščenje ure in slane zapestnice po stiku z
morsko vodo Garancijski servis:

1. 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.

- če je baterija otečena, je NE nameščajte
- če baterija poči in izteče, preprečite stik z
očmi in kožo.
- je prepovedano, da bi jo sami razstavili
(naprava uporablja vgrajeno baterijo).
- če je baterija poškodovana, se obrnite na
lokalno službo za odlaganje odpadkov.

Plavanje

Zgodovina

Športne nastavitve

Čas plavanja se izračuna samodejno. Ura
šteje število krogov v bazenu.
V načinu plavanja je zaslon na dotik
zaklenjen. Če želite ustaviti in si ogledati
podatke o usposabljanju, pritisnite gumb
BACK. Če se želite vrniti nazaj, pritisnite
gumb OK.

Vse dejavnosti tega meseca so na voljo
tukaj. Za ogled starejših podatkov se
pomaknite navzgor po zaslonu. Tapnite
zaslon, da si ogledate podrobne
informacije.

Tu lahko nastavite podatke, kot so: ciljna
vrednost, opomniki, merske enote, osebni
podatki itd. Če si želite ogledati več, se
pomaknite po zaslonu navzgor.

GARANCIJA
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POMEMBNE INFORMACIJE

Če želite to narediti, pojdite v športni način -
> Meni -> Nastavitve -> Ura.
5. Zakaj baterija deluje kratek čas?
Trajanje baterije je odvisno od pogostosti in
trajanja uporabe ure. Drugi dejavniki, ki
vplivajo na trajanje baterije, so aktivne
funkcije GPS in/ali Bluetooth.
Da bi ohranili dolgo življenjsko dobo
baterije, upoštevajte pravila, opisana v
poglavjih VARNOSTNI UKREPI - Baterija in
polnjenje ter OSNOVNE INFORMACIJE -
Polnjenje.

MERITVE

FAQ

- Med iskanjem povezave se ne premikajte.
- Prepričajte se, da ste na odprtem območju.
- Prepričajte se, da je ura napolnjena.
OPOZORILO: Uporabljajte samo na
prostem. Okoliške stavbe, gosti gozdovi in
slabo vreme lahko popačijo odčitavanje
signala GPS.
3.  Težava s povezavo Bluetooth
V primeru težav s povezavo Bluetooth
sledite naslednjim korakom:
- Zapri aplikacijo
- Brisanje zapisa povezave Bluetooth v
telefonu
- Brisanje zapisa povezave Bluetooth v uri
- izklop funkcije Bluetooth v telefonu
- vklopite Bluetooth v telefonu in se
ponovno povežite z uro
4. Ali lahko uro uporabljam brez povezave z
mobilnim telefonom?
Da, zaradi vgrajenega modula GPS lahko
uro uporabljate ne glede na povezavo.
Vendar upoštevajte, da nekatere funkcije,
kot je zgodovina, ne bodo na voljo. Ko je
ura povezana z aplikacijo, se nastavi
samodejno; če aplikacija ni povezana,
morate to funkcijo nastaviti ročno. 

1.Kako dolgo traja povezava s satelitom?
Prvič dve uri ali več. Po priključitvi satelita je
čas iskanja dve minuti.
2. Težave pri vzpostavljanju povezave s
satelitom
V primeru težav s povezavo GPS sledite
naslednjim korakom:

Varnost:

Baterije in polnjenje

Uro redno čistite z mehko krpo, da bosta
naprava in zapestnica čisti.
Pri močnejši umazaniji uporabite čisto vodo.

Neupoštevanje teh navodil lahko skrajša
življenjsko dobo baterije ali povzroči
poškodbe opreme, požar, kemični brizg,
iztekanje elektrolita ali poškodbe kože.
- Ure ne uporabljajte, ko se polni.
- Visoka temperatura okolja ali bližina vira
toplote lahko povzroči pregrevanje,
deformacijo in vžig baterije.

Opombe o meritvah
OPOZORILO: Funkcija merjenja srčnega
utripa ni natančna in je ni mogoče
uporabljati za medicinsko diagnostiko.
Napaka pri merjenju:
- Pred merjenjem se prepričajte, da je ura
pravilno nameščena in se tesno prilega
koži.
- Pri meritvah na prostem lahko vremenske
razmere in prenizka temperatura vplivajo
na natančnost meritev.

PARAMETRI
Zaslon: 1,3" 240*240
Satelit: GPS + Baidou
Vodoodpornost: IP68
Merjenje srčnega utripa: optično
Bluetooth: 4.0
Senzor: Kompas

Akcelerometer/giroskop: 3-osni, 3D
pospeševanje
Baterija: 430 mAh
Sistemska združljivost: Android 4.3+, IOS
8+
Teža: 71 g
Velikost: 52/40 / 14,5 mm
Vhod: 3,7 V 1,0 A MAX
Standard za oblikovanje: LX10328-2018
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Navodila za uporabo
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