PAMETNA URA TIMEZY

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Elegantna in športna pametna ura Timezy je razred zase! Omogoča več kot 100+ funkcij, ki vas bodo
navdušile. Pametna ura omogoča brezžično povezavo Bluetooth, deluje kot števec korakov in omogoča
povezovanje s pametnimi telefoni več vrst znamk.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen
prihodnje uporabe.
VSEBNOST PAKETA

1x pametna ura Timezy
1x polnilni kabel
1x navodila za uporabo
1x letna garancija

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
-

Model: KW19-B
Barva: črna, bela, modra, roza
Ločljivost: 240 x 240 px
Baterija: litij-polimerna
Kapaciteta baterije: 140 mAh
Čas pripravljenosti: 8 dni
Delovni čas: 3 dni
Polnjenje: 2 uri
Bluetooth: 4.0
Podpira: iPhone OS 9.0 & Android OS 5.0
SIM kartica: ne
Jeziki: angleščina, kitajščina, francoščina, nemščina, španščina, italijanščina, poljščina
Vodoodpornost: IP67 (popolna zaščita pred učinkom potopitve v vodo z globino med 15
cm in 1 m)
Velikost ure: 39 mm x 36 mm x 12 mm
Dolžina traku: 24,5 cm
Teža ure: 0,0350 kg
Teža paketa: 0,1000 kg
Zaslon na dotik: 1.3” IPS
Ohišje: kovinska zlitina
Material: silikonski trak + zaponka iz nerjavečega jekla
Aplikacija: Da Fit
Uvoznik za Slovenijo: PJU d.o.o.

POLNJENJE
-

Pred prvo uporabo morate napravo polniti vsaj dve uri s priloženo polnilno postajo.

-

Na dnu polnilne postaje se nahajata dve magnetni priponki (obkroženo z belo na zgornji sliki), na
kateri postavite uro (obkroženo s črno).
Polnilni kabel lahko povežete z računalnikom ali s pomočjo adapterja v vtičnico.

APLIKACIJA DA FIT
-

-

-

Ko je ura popolnoma napolnjena, v Trgovini Play (angleško: Google Play) poiščite mobilno
aplikacijo Da Fit in jo naložite. Lahko tudi skenirate QR kodo (v tem primeru se priporoča uporaba
brskalnika za skeniranje kode ter naložitev aplikacije), ki jo najdete na dnu škatle.
Apple uporabniki: Če je naprava v standby načinu dlje časa (več kot 2 uri), bo iOS sistem zbrisal
aplikacijo ter prekinil povezavo. Uro še enkrat zaženite, povezava se bo samodejno vzpostavila.
Android uporabniki: Ko ste naložili aplikacijo na vašo mobilno napravo, morate iti pod
nastavitve ter dovoliti zagon mobilne aplikacije v ozadju.
Odprite aplikacijo ter nastavite osebne podatke:

Po nastavitvi osebnih podatkov pojdite nazaj na začetno stran, pritisnite »TO ADD« (»dodaj
napravo«):

-

Vklopite bluetooth povezavo ter izberite napravo KW19-B:

-

Ko se pametna ura in mobilna aplikacija uspešno povežeta, vas bo avtomatično vrnilo na začetno
stran in že lahko začnete z uporabo ure.
Pritisnite ikono ure, ki se nahaja na sredini spodaj, prikazale se vam bodo sledeče funkcije:

-

-

Watch faces (»Številčnica«): Pritisnite watch faces in si izberite poljuben prikaz ure:

-

Notifications (»Obvestila«): Pritisnite Notifications in odprli se vam bodo programi, za katere
lahko nastavite prejemanje obvestil.

-

Alarms (»alarmi«): Ta funkcija vam omogoča namestitev treh različnih alarmov. Pritisnite na
določen alarm in vpišite poljuben čas.

-

Shutter (»Kamera«):
• Android uporabniki: V aplikaciji pritisnite funkcijo Shutter in na ura se vam bo
prikazala ikona kamere. Pritisnite na ikono in naredili boste sliko, ki se bo avtomatično
shranila v vaši galeriji.
• Apple uporabniki: Na vaši mobilni napravi odprite glavno kamero ter pritisnite ikono
Shutter, da boste naredili sliko na uri.

-

Others (»Preostale funkcije«): Pametna ura vam ponuja še dodatne funkcije:

•
•
•
•

Find Device (»najdi napravo«): Pritisnite Find Device in ura bo zavibrirala.
Time Formats (»časovni format«): Funkcija vam omogoča izbiro med 24- in 12urnim časovnim formatom.
Do No Disturb (»Ne moti«): Glede na vaše potrebe lahko nastavite funkcijo Ne moti
za določeno časovno obdobje.
Reminders To Move (»Opomnik za gibanje«): Funkcija je aktivirana med 10:00 in

•
•
•

-

22:00 uro.
Language (»jeziki«): Pametna ura podpira angleščino, kitajščino, nemščino,
francoščino, španščino, italijanščino ter poljščino.
Dvig roke: Z dvigom roke se zaslon ure samodejno vklopi.
Weather (»vreme«): Funkcija vam omogoča nastavitev lokacije. Podatki o vremenu
se posodabljajo na dve uri.

Upgrade (»nadgradnja«): Ko je na voljo najnovejša različica, jo lahko nadgradite.

GLAVNE FUNKCIJE
-

Osnovne funkcije,
Pedometer,
Spremljanje spanja,
Merilec srčnega utripa,
Merilec krvnega tlaka,
Merilec kisika v krvi,
Športni načini,
Vreme,
Sporočila,
Kamera,
Predvajanje glasbe.

OSNOVNE FUNKCIJE
-

-

VKLOP: Pritisnite stranski gumb in ga držite 5 sekund, ura se bo prižgala. Pri standby načinu
zadošča kratek pritisk na stranski gumb, da se ura ponovni vklopi.
IZKLOP: Pritisnite stranski gumb in ga držite 5 sekund, ura se bo ugasnila.
PODATKI O NAPRAVI: Z dolgim pritiskom na spodnjem delu zaslona ure se vam prikažejo
ime naprave, bluetooth, naslov, stanje baterije itd.:

Pri številčnici podrsajte dol in prikazal se vam bo meni z načinom »do not disturb« (»ne moti«),
nastavitvijo svetlosti zaslona, »finde device« funkcijo (»poišči napravo«), zaklepanjem zaslona,
ikonami za povezavo, prikazom stanja baterije ter preostalimi funkcijami oz. nastavitvami.

PEDOMETER
-

Število korakov lahko spremljate tako na uri kot tudi na aplikaciji.
Po uspešni povezavi ure s pametnim telefonom se bodo podatki glede števila korakov, razdalje,
kalorij in drugih parametrov samodejno posodabljali.

SPREMLJANJE SPANJA
-

-

-

Pametna ura samodejno prižge spremljanje spanja ob 20:00 in ga meri vse do 10:00.
Če med spanjem nosite pametno uro, lahko zjutraj preverite podatke glede spanca. Po
uspešni povezavi ure s pametnim telefonom se bodo podatki glede spanca samodejno
posodabljali. Ura bo samodejno prepoznala in ocenila stanje spanca.
Če vmes za kratek čas vstanete iz postelje, se podatki prikazani na uri ne bodo ujemali z
dejanskimi podatki, ker bo ura še vedno zaznavala spanje. Samo v primeru, da ura konča s
prepoznavanjem spanja, se bodo prikazali pravilni rezultati celotne noči.
Zaradi različnih faz spanja lahko prihaja do rahlega neujemanja podatkov.

MERILEC SRČNEGA UTRIPA
-

Ko podatkov o srčnem utripu ni na voljo, se na zaslonu prikaže »000Bpm«.
Na uri poiščite ikono s srčnim utripom, za testiranje pritisnite zaslon ure in ga držite več
kot 2 sekundi. Podatki se bodo prikazali takoj po testiranju.
Merilec neprekinjeno meri 30 sekund in vedno so prikazani podatki zadnjega merjenja.
Zapestni trak mora biti na roki nameščen ravno prav, torej ne pretesno in ne prerahlo.
Drugače lahko pride do nepravilnih rezultatov merjenja.

MERILEC KRVNEGA TLAKA
-

Na uri poiščite ikono za krvni tlak in z dolgim pritiskom aktivirate merjenje krvnega
tlaka. Postopek lahko ustavite po pridobljeni izmerjeni vrednosti.

MERILEC KISIKA V KRVI
-

Na uri poiščite ikono za kisik v krvi in z dolgim pritiskom aktivirate merjenje kisika v
krvi. Postopek lahko ustavite po pridobljeni izmerjeni vrednosti.

ŠPORTNI NAČINI
-

Ura ima sedem športnih načinov: hoja, tek, kolesarjenje, poskakovanje, badminton, košarka &
nogomet.
Na uri poiščite ikono s športnim načinom, z dolgim pritiskom na spodnji del zaslona ure izberite
poljubni športni način:

-

Vidni bodo sledeči podatki: koraki, razdalja, kalorije, srčni utrip, trajanje telovadbe. Z dolgim
pritiskom na športni način boste postopek zaustavili in zapustili aplikacijo.
Podatke o aktivnosti si lahko naložite na aplikacijo za ogled. Na uri si podatkov o aktivnosti ne
morete ogledati.
Opomba: Podatki o aktivnosti se bodo shranili samo v primeru, da telovadite več kot 2 minuti ali
merite srčni utrip.

VREME
-

Ko v aplikaciji vklopite funkcijo vremena, se bodo podatki prikazali na uri. Podatki o
vremenu se posodabljajo na dve uri.

SPOROČILA
-

V aplikaciji spodaj na sredini pritisnite ikono ure, nato pa odprete razdelek
»Notifications« oz. obvestila ter s kljukico vklopite prejemanje obvestil za sporočila.

-

Podatki z mobilnega telefona se bodo na uri sinhronizirali.
Na uri poiščite ikono s sporočili, z dolgim pritiskom na zaslon boste preverili neprebrana
sporočila.
Pet zadnjih sporočil bo prikazanih samodejno. V primeru, da jih boste prejeli več kot pet,
starejša sporočila ne bodo več prikazana. Trenutno sporočilo se bo po ogledu samodejno
izbrisalo, če ga boste kliknili in držali več sekund.
Sporočila lahko s pametnega telefona sinhronizirate na pametno uro preko bluetootha ter
jih zlahka berete.
Funkcija ne podpira odgovarjanja na sporočila.
Glasovna sporočila: Prikazujejo se samo dohodna sporočila, ne da se jih pa poslušati.

-

-

KAMERA
-

Če želite fotografirati na daljavo, pritisnete na mobilni napravi ikono za kamero, ki se vam bo
prikazala tudi na uri. S pritiskom na ikono naredite sliko.

PREDVAJANJE GLASBE
-

Z dolgim pritiskom na ikono za glasbo se vam odpre predvajalnik glasbe.
Če želite ustaviti trenutno pesem ali pa iti na naslednjo/prejšnjo, pritisnite na gumb za
predvajanje in ga držite nekaj sekund.
S kratkim pritiskom se vrnete na trenutno funkcijo. Priporočljivo je imeti predvajalnik
glasbe v ospredju. Nekatere mobilne naprave imajo lahko težave s povezavo, če je
predvajalnik glasbe v ozadju.

PREOSTALE FUNKCIJE
-

-

Preostale funkcije: Za prikaz preostalih funkcij pritisnite ikono »Other« na spodnjem delu
zaslona ure. S kratkim pritiskom na spodnji del lahko vidite še ostale funkcije.
Nazaj: Z dolgim pritiskom na ikono se vrnete na začetno stran.
Štoparica: Z dolgim pritiskom na zaslon začnete meriti čas. S kratkim pritiskom zaustavite
merjenje časa. S ponovnim dolgim pritiskom izbrišete podatke merjenja časa.
Mute (»Brez zvoka«): Z dolgim pritiskom aktivirate in izklopite funkcijo.
Brightness (»Svetlost«): Z dolgim pritiskom pridete na stran za nastavitev svetlosti zaslona. S
kratkim pritiskom nastavite učinek svetlosti, s ponovnim dolgim pritiskom potrdite nastavitev
svetlosti.
Reset (»Ponastavitev«): Z dolgim pritiskom izberete ponastavitev na tovarniške privzete
vrednosti.
Power off (»Izklop«): Z dolgim pritiskom ugasnete uro.

VARNOSTNI UKREPI
-

-

-

-

Za normalno delovanje povezave se s pametno uro lahko poveže največ ena aplikacija. V kolikor
je s pametno uro povezanih več aplikacij, lahko to vpliva na samo delovanje povezave med
pametno uro in mobilno napravo.
Opomba: Na nekaterih Androidnih napravah se lahko zgodi, da se mobilne aplikacije ne da
naložiti. V tem primeru greste pod nastavitve telefona in dovolite »neznani vir«.
Če mobilna naprava od vas zahteva dovoljenje, pritisnite »allow« (»dovoli«), da se izognete
dovoljenju mobilne aplikacije, če le-ta ni odprta, zaradi česar posledično ne prejemate obvestil, ne
morete skenirati QR kode, fotografirati na daljavo ali uporabljati preostalih funkcij. S pritiskom
na »dovoli« ne boste vplivali na delovanje samega telefona. To je omejeno za bluetooth povezavo
med mobilno aplikacijo in pametno uro.
Nekatere Androidne naprave lahko po pomoti zaprejo aplikacijo med urejanjem podatkov.
Mobilna aplikacija mora delovati v ozadju.
Nastavitev zagona aplikacije v ozadju za Android: »Nastavitve« na mobilni napravi →
»Aplikacije in obvestila« → »Da Fit« → »Dovoljenja« (sam prikaz se lahko razlikuje glede na
mobilno verzijo in model)
Naprava ne podpira hitrega polnjenja. Med polnjenjem ura ne sme biti mokra oz. imeti sledi potu,
saj lahko pride do kratkega stika in posledično poškodbe izdelka.
Izdelek je namenjen elektronskemu spremljanju in se ne uporablja kot zdravstveni priročnik.

ODPRAVLJANJE MOTENJ
-

V kolikor se med uporabo izdelka pojavijo tehnične motnje, prosimo upoštevajte vse napotke. Če
se bodo težave pojavljale še naprej, se prosimo obrnite na prodajalca ali pooblaščeni servis.

-

Ura se ne prižge: Pritisnite zaslon ure in ga držite več kot tri sekunde. Prepričajte se, da je baterija
dovolj napolnjena. V kolikor je stanje baterijo nizko, prosimo napolnite uro.

-

Ura se ugaša sama od sebe: Stanje baterije je prenizko, prosimo napolnite uro.

-

Kratka življenjska doba baterije: To se lahko pojavi, če baterija ni bila popolnoma napolnjena.
Ura se mora polniti vsaj dve uri. V kolikor polnilni kabel ne dela več, ga prosimo zamenjajte.

-

Težave z bluetooth povezavo: Napravo ugasnite in še enkrat prižgite. Vklopite bluetooth
povezavo in odprite aplikacijo za uspešno povezavo s pametno uro.

-

Nepravilni podatki o spancu: Monitor spanja je zasnovan tako, da posnema naravni vzorec
spanja in prebujanja. Zapestni trak mora biti na roki nameščen pravilno, drugače lahko pride do
neujemanja podatkov. Monitor se ne bo aktiviral, če boste šli spat podnevi, saj se meri od 20:00
do 10:00.

OPOZORILO!
-

Ure ne izpostavljajte prekomerni vročini.
Ure ne mečite ob tla.
Ure ne izpostavljajte vodi daljše obdobje.
Če se ne na izdelku pojavijo napake, ga ne uporabljate.

