SMARTWATCH ZL2

UPORABNIŠKI PRIROČNIK
Moderna pametna ura s številnimi funkcijami in aplikacijami!
✓ Številne uporabne funkcije.
✓ Kompatibilnost z Android in iOS.
✓ Idealna za športnike.
Pred prvo uporabo natančno preberite priložena navodila za uporabo, ter jih shranite v namen
prihodnje uporabe.

PAKET VSEBUJE
1x ura
1x polnilni kabel USB
1x navodila

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
CPU: GR5515
ZASLON: 1.28 IPS
RESOLUCIJA: 240x240 dpi
IZHODNA MOČ: 3.7V, 2400 mAh
BATERIJA: 200 mAh
DIMENZIJE: 250x45.5x10.8 mm
MATERIAL OHIŠJA: ABS+PC+steklo
MATERIAL PAŠČKA: Silica
TEŽA: 35 g
ČAS DELOVANJA: 5-7 dni
KOMPATIBILNOST: IOS 9.0 + Android 5.0

FUNKCIJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

merjenje korakov,
merjenje dolžine,
merjenje kalorij,
večjezičnost,
spremljanje spanja,
shaka posnetek,
wrist-up funkcija,
funkcija on/off,
opomnik za dohodni klic,
budilka,
gibanje,
prejemanje sporočil SMS, Facebook, whatsapp idr.

NAVODILA ZA UPORABO
POLNJENJE IN AKTIVACIJA URE
Pred prvo uporabo napravo napolnite. Napravo polnite s priloženim USB kablom.

POVEZOVANJE NAPRAV
Najprej si naložite aplikacijo, da boste lahko povezali telefon in uro. To storite tako, da
skenirate spodnjo QR kodo.

1.
2.
3.
4.

Odprite naloženo aplikacijo in nastavite svoj profil.
Na telefonu pojdite v “Naprave” in kliknite dodaj napravo.
Na seznamu za skeniranje izberite svojo napravo.
Napravi sta sedaj povezani.

ZASLON

POMEMBNO!
1. UPORABA V MOKREM OKOLJU
Naprava je vodoodporna, kar pomeni, da je odporna na dež in škopljenje in tudi na znoj.
OPOMBA: Naprava ni primerna za uporabo med plavanjem in tuširanjem. Kadarkoli
zmočite zapestnico, jo temeljito posušite, preden jo znova uporabljate.
2. UPORABA HITREGA
S hitrim pogledom lahko preverite uro ali sporočite v telefonu na pametni zapestnici brez
snemanja. Samo obrnite zapestje proti sebi in za nekaj sekund se bo prikazal zaslon.

VREME
Prikazuje vremenske podatke o aktualni vremenski napovedi in napovedi za naslednji dan.
Vremenske informacije se sinhronizirajo po vzpostavitvi povezave z App-om.

OPOMNIK ZA SPOROČILA
Naprava sinhronizira dohodna obvestila iz aplikacij: Twitter, Facebook, Whatsapp,
Instagram. Ura omogoča shranjevanje do 5 sporočil.
Opomba: dohodna obvestila lahko tudi izključite.

DALJINSKI ZAKLOP KAMERE
Po sinhronizaciji pametnega telefona in ure lahko daljinsko upravlajte kamero telefona preko
ure.

DALJINSKI ZAKLOP PREDVAJALNIKA
Po sinhronizaciji pametnega telefona in ure lahko daljinsko upravlajte predvajalnik glasbe na
telefonu.

OSTALE FUNKCIJE
Ostale funkcije vključujejo štoparico, alarm, vklop/izklop svetlosti, ponastavitev na
tovarniške nastavitve.

ŠTOPARICA
Za pričetek štopanja pritisnite gumb start. Levi gumb omogoči, da si med štopanjem shranite
vmesni čas, desni gumb pa zaustavi štoparico.

ALARMI
Nastavite alarm v aplikaciji in ura bo vibrirala, da vas opomni.

GLEDALIŠKI NAČIN
Ura bo izklopila vibriranje in zmanjšala svetlost, ko bo vklopljen „gledališki“ način. Ta način
lahko kadarkoli izklopite v nastavitvah v nadzornem centru.

OPOMNIK ZA PREMIKANJE
Naprava vas po 1 uri sedenja opomni z vibracijo, da si vzamete čas in se raztegnete,
sprehodite ali sprostite.

OPOMNIK ZA PITJE
Ura vas bo opomnila, da je čas za pitje vode. Na zaslonu se bo pojavil napis „Time to drink
some water“. Oponik pitja si vneste v aplikaciji.

BELEŽENJE SPANJA
Ura med tem, ko spite beleži faze vašega spanca. Spanec je poleg uravnotežene prehrane in
rednega gibanja najpomembnejša stvar za zdravo ter kakovostno življenje, zato je tovrstna
funkcija daleč od zanemarljive. Morda boste s pomočjo pametne ure ugotovili, da ne spite
dovolj. Takrat ukrepajte in v življenje vnesite potrebne spremembe.

MERJENJE SRČNEGA UTRIPA
Z merjenjem srčnega utripa si zagotovite obsežen pregled nad delovanjem srca čez cel dan.
Neprekinjeno merjenje srčnega utripa vam zagotavlja še natančnejše podatke o porabi kalorij
in o vaši aktivnosti ter zabeleži najnižji in najvišji srčni utrip v dnevu.

ŠPORT
Pametna ura samodejno beleži korake. Koraki so prikazani na zaslonu. OPOMBA: Vsak dan
ob polnoči, se vaša statistika posodobi.

TRENING
Dotaknite se ikone, da izberete želeno vadbo v meniju. Izbirate lahko med 8 športnimi načini.
Zadnji posnetek treninga bo prikazan na strani „training page“.

MERITEV KRVNEGA TLAKA
Dotaknite se strani krvnega tlaka, da začnete meriti krvni tlak. Na strani krvnega tlaka se bo
prikazala zadnja meritev in podatki o krvnem tlaku.

RAVEVN KISIKA V KRVI (Sp02 TEST)
Tapnite stran Sp02 Test, da začnete meriti raven kisika v krvi. Na strani Sp02 Test bo
prikazana zadnja meritev in podatki o ravni kisika.

OPOZORILO
1. Pred prvo uporabo natančno preberite navodila in jih dosledno upoštevajte.
2. Ko izdelka ne uporabljate, ga izklopite.
3. Naprave ne nosite pri plavanju, potapljanju, kopanju in tuširanju in ne sme biti
izpostavljena tekočini ali plitvi vodi. Napravo držite ga stran od vlage, nizkim temperaturam
za daljše časovno obdobje, ognja in virov toplote.
4. Naprave ne mečite ob tla.
5. Če se na izdelku pojavijo napake, ga ne uporabljajte.

