Pametna ura Venus
Navodila za uporabo
Pametna ura Venus ponuja možnosti merjenja srčnega utripa, krvnega pritiska, zbiranja
podatkov o gibanju in spremljanju spanca. Uro lahko prilagodite tako, da glede na vašo
telesno kondicijo samo za vas prilagaja delo in pripomore k razvoju zdravega načina
življenja. Ima tudi funkcije nastavitve alarma, klicnega opomnika, potiska informacij iz
vašega pametnega telefona, itd.

Funkcije gumba na dotik
Pritisnite in držite gumb na dotik 3 sekunde, da se vam na zalonu prikaže glavni vmesnik.

Delovanje tipk:
-

za preklop vmesnika zaslona enkrat pritisnite na gumb,
če ima trenutni vmesnik podvmesnik, pritisnite gumb na dotik za 3 sekunde za vstop
v to podkategorijo.

Izklop: gumb z enim dotikom preklopi zaslon na vmesnik »sistemske funkcije«. Po daljšem
pritisku za 3 sekunde za vstop v podvmesnik, se gumb z enim dotikom preklopi na vmesnik
»zaustavitev«. Pritisnite in držite gumb 3 sekunde, da se ura izklopi.

UPORABA IZDELKA
Prenos aplikacije
Pred uporabo pametne ure si morate na vaš mobilni telefon namestiti aplikacijo, s katero ga
boste povezali z uro in sinhronizirali informacije o trenutnem času.

1. način prenosa: v brskalnik vtipkajte besedo »walkfit« za prenos aplikacije preko spleta.

2. način prenosa: s telefonom skenirate QR kodo.
Odprite preneseno in nameščeno aplikacijo "Walkfit".
Izberite "Start scanning".
Kliknite skenirano ime Bluetooth ure, s katero želite povezati napravo (ime Bluetooth lahko
preverite na zaslonu za zaustavitev).
Za izbris aplikacije: Kliknite možnost »Settings«, da vstopite v vmesnik za nastavitve.
Kliknite »Remove device« na dnu vmesnika, da povezavo prekinete.

Izbira vmesnika teme
V sistemskem vmesniku izberite željeni izgled vmesnika in za daljši čas pritisnite gumb, za
preklapljanje med različnimi temami vmesnikov.

Jeziki v aplikaciji
Angleški, francoski, japonski, nemški, italijanski, španski, portugalski, ruski, kitajski.

Način polnjenja
Pred začetkom uporabe ure morate najprej popolnoma napolniti baterijo. Ura uporablja
namensko polnilno magnetno sponko za polnjenje, ki jo namestite na glavo ure.

Pravilen način polnjenja in vpenjanja
Vhodna napetost mora biti 5V/1A ali 5V/2A. Ko se polnjenje začne, indikator naprave utripa,
glavna stran pa prikazuje stanje polnjenja.

Previdnostni ukrepi
1. Uporaba ure v vodi: v primeru izpostavljanja ure visoki temperaturi vode, vodna para
lahko vstopi v napravo in poškoduje vezje.
2. Strogo je prepovedan stik z benzenom, razredčilom, močnimi kislinami in alkalijami ter
drugimi kemikalijami, ki lahko povzročijo erozijo opreme.
3. Pametna ura ne sme biti blizu močnih magnetnih polj.

4. Neprofesionalci naj naprave ne razstavljajo sami.
5. Odstranite embalažo, baterije in elektronske izdelke ter jih ustrezno razvrstite.
6. Hranite stran od visokotemperaturnega vira toplote.

Center za pomoč
Zaradi omejitev Androida, ko Walkfit deluje v ozadju, dohodni klici, opozorila na sporočila in
funkcije gibanja GPS morda ne bodo delovale pravilno. Zaščita porabe energije in možnost
za samozagon sistema morata biti vklopljeni.

Pogoste težave
1. Če vaše mobilne naprave ne morete povezati z uro:
a) Preverite, ali ima ura polno baterijo. Ko je stanje baterije nižje od varne vrednosti, je
signal Bluetooth šibek.
b) Preverite, da ima vaš telefon omogočen Bluetooth in se prepričajte, da ura in telefon
nista oddaljena drug od drugega več kot 0,5 m.
c) Včasih je težavo mogoče rešiti šele, ko ponovno zaženete Bluetooth opcijo na mobilni
napravi.
2. Zakaj ne morete sprejeti klica ali opomnika?
a) Nekateri sistemi mobilnih telefonov bodo prisilno izklopili aplikacijo v ozadju, zato
preverite, če jo je morda potrebno ponovno zagnati.
b) Potrdite, da je opcija za potisna sporočila aplikacije vklopljena. Če ni vklopljena,
omogočite to funkcijo in vsa povezana dovoljenja.

