
Pred uporabo natančno preberite celotna navodila za
uporabo. Priporočamo, da uporabljate 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 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 in namestiti
aplikacijo ter sprejeti vsa dovoljenja, sicer vse funkcije
ne bodo na voljo.
Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine
tega priročnika.

Če želite napolniti vrstico zdravja, povlecite trak ob
zaslonu, da se prikaže vrata USB, nato pa konico vstavite
v katero koli vrata USB.
Če želite vklopiti: dlje časa pridržite gumb za dotik. 
Izklop: preklopite zaslon na stran za izklop ure in dlje
pridržite gumb na dotik.

2.4 Merjenje tlaka: Če želite izvesti meritev, v meniju
ure poiščite merjenje tlaka in meritev se bo začela
samodejno. Rokici morata ležati ravno na telesu, ura
pa mora biti trdno pritisnjena na kožo. Sprejeta norma
za sistolični tlak je 120 mm Hg, za diastolični tlak pa 80
mm Hg. Vendar je pomembno vedeti, da krvni tlak čez
dan nenehno niha, spreminja pa se tudi s starostjo.
Starejši ko je človek, večji je pritisk. Obstajajo tudi
različni normativi za otroke in osebe s kroničnimi
boleznimi.
2,5 Tek, športni režim: V meniju ure poiščite stran z
napisom "RUN" in pridržite zaslon, da zaženete
funkcijo. Če želite končati merjenje ali zapustiti
funkcijo, se dotaknite zaslona in se pomaknite po
možnostih. Podržite zaslon, da potrdite izbiro.
2.6 Čas in datum : Naprava sinhronizira datum in čas iz
telefona, ko je pametna ura uspešno povezana z
aplikacijo.

DRAGA STRANKA, HVALA ZA NAKUP NAŠEGA
IZDELKA!

Pred prvo uporabo ure jo je treba napolniti in aktivirati.
PRVA UPORABA 

FUNKCIJE

1.1 Aplikacijo "WoFit" za telefone iOS in aplikacijo
"morePro" za Android morate prenesti prek posebne
trgovine ali kode QR.

NAVODILA ZA POLNJENJE

APLIKACIJA

1.2 Po namestitvi aplikacije omogočite Bluetooth in
aplikacijo v telefonu.
Potrdite obvestila in druga zahtevana dovoljenja. 
Ustvarite račun, izpolnite svoj profil s podatki, kot so
ime, starost, teža itd., in sledite navodilom aplikacije.
1.3 Za preklapljanje med funkcijami uporabite gumb na
dotik na dnu zaslona.

2.1 Merjenje EKG: Za merjenje vnesite možnost EKG, ki je
na voljo na pametni uri, in pridržite zaslon, da se začne
merjenje. Med merjenjem držite kovinsko ploščico na
sprednji strani ure. Elektrode ure je treba pritrditi na kožo.
Rezultat je na voljo v aplikaciji. 
2.2 Naprava lahko samodejno zazna nekatere dnevne
dejavnosti (število korakov, razdaljo, porabljene kalorije).
2.3 Pametna ura lahko samodejno spremlja vaš večerni
spanec, tapnite zaslon in preklopite na zaslon za spanje,
da preverite kakovost spanja. Po ročni aktivaciji te funkcije
lahko ura zazna podatke iz popoldanskega spanja in
nestandardnih ur spanja (na primer pri delu ponoči).
Podatki bodo poslani v aplikacijo. Merjenje spanja je
mogoče med 22:00 in 8:00.

2.7 Pedometer: šteje število korakov, ki ste jih naredili v
enem dnevu. Ob polnoči se ura ponovno nastavi na nič.

2.8 Informacije o dejavnosti: podatki se prikažejo na
drugem zaslonu - število korakov, prehojena razdalja in
število kalorij, porabljenih v dnevu. Podatki so shranjeni
v aplikaciji. Števec se ponastavi ob 24:00. 

2.9 Spremljanje oksigenacije krvi. Po meritvi se rezultat
prikaže na zaslonu ure. Norma je 94-99 %.

2.8 Štoparica. Pojdite v "nastavitve", nato v "naprave" in
omogočite možnost "štoparica".

Med merjenjem EKG nosite uro na levi roki, s prstom
na kovinskem delu ure spredaj.
Med merjenjem EKG se prepričajte, da se elektroda
na spodnji strani ure dobro prilega vaši koži; če se
ne prilega dovolj dobro, kožo navlažite z vodo.
Med testiranjem se ne premikajte in ne govorite.
Prepričajte se, da je ura med merjenjem spanja blizu
vaše kože. 
Če je signal o oksigenaciji prešibek, odstranite uro
in položite prst na senzor na spodnjem delu ure.
Ta naprava ni medicinski pripomoček, meritve so
zgolj informativne.
Senzor, ki se uporablja za merjenje spanja, temelji
na pospešku, zato se lahko mirno ležanje šteje za
spanje.

POMEMBNE INFORMACIJE

Garancijski servis:
1. 1.Med običajno uporabo izdelkov, če izdelek nima
mehanskih poškodb in ni posledica nepravilne
uporabe, lahko potrošniki 24 mesecev od datuma
nakupa izkoristijo brezplačno garancijsko storitev.
2. Potrošniki ne morejo uveljavljati 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 razstavljeni, popravljeni ali potopljeni v vodo.

GARANCIJA

-Prosimo, ne nosite ure pod tušem.
-Ure ne nosite v izoliranem bazenu, savni ali drugem okolju z
visoko temperaturo in vlago.
-Ure ne nosite, ko si umivate roke ali obraz ali ko delate z
milom ali detergenti.
-Po potopitvi v morje z ure sperite vso sol ali umazanijo.

1.Low raven napolnjenosti baterije:
Če je raven napolnjenosti baterije nizka, napravo takoj
napolnite, 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
opekline naprave.
4. Ne plavajte, se ne potapljajte in naprave ne
uporabljajte pod vodo.
5.Naprava uporablja vgrajeno baterijo, zato je
prepovedano, da bi jo razstavljali ločeno.
6. V primeru pretrganja in iztekanja baterije se izogibajte
stiku z očmi in kožo.

3.1 Opozorila na klice: ko nekdo pokliče vaš mobilni
telefon, vas naprava opozori z vibriranjem, klic pa lahko
na uri izklopite.
Klic lahko izklopite ali zavrnete v uri.
3.2 Opozorila za sporočila: Ko v telefon prispe novo
sporočilo, naprava zavibrira.
OPOMBA: 
Povezava s telefonom mora biti dobra, da bodo
opozorila o sporočilih in klicih dosegla uro. 
Če želite, da ura prejema obvestila o sporočilih in klicih,
morate to možnost omogočiti v nastavitvah aplikacije.
Pojdite v aplikacijo "nastavitve" in kliknite "naprave" ->
"obvestila" -> "obvestila" ter izberite aplikacije, od katerih
želite prejemati obvestila.

1.Varnost:
-uro očistite z mehko krpo, da ne poškodujete ure in traku. 
(uporabite čisto 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 pozorni na naslednje načine, saj slabijo odpornost na
vodo.

3. Pojdite v nastavitve -> "nastavitve" in kliknite "počisti
podatke naprave". 

4. Neprekinjeno merjenje srčnega utripa: pojdite na
"settings", nato na "switch settings" in izberite
"Automatic HR detection".

POMEMBNE INFORMACIJE

MERITVE

NOVICE

FUNKCIJE, KI SO NA VOLJO V APLIKACIJI

ZAHTEVE ZA STROJNO OPREMO

iOS 9.0 in novejši
Android 4.4 in novejši
Podpora za Bluetooth 4.0

1. Spremenite videz ščita: odprite aplikacijo, pojdite v
"nastavitve" -> "naprave" -> "slogi obraza" in nastavite obraz.

2. Nastavite dnevni cilj korakov: pojdite v nastavitve ->
"nastavitve" -> "cilji" in nastavite svoje cilje.
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