Pametna športna ura
SportOclock
Navodila za uporabo
Čestitamo vam ob nakupu pametne ure SportOclock!
V paketu boste prejeli:
•
•
•

pametno ur I12 (SportOclock),
pašček,
napajalni kabel.

Tehnične lastnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bluetooth 4.0,
zaslon: barvni,
upravljanje na dotik,
funkcije osebnega trenerja,
10 specializiranih programov,
kapaciteta baterije: 280 mAh,
usnjen pašček dolžina 275 mm in širine 46 mm,
zaslon: HD IPS Full Touch Screen (240 x 240 slikovnih točk), diagonale 3,3 cm (1,3˝).

Uporabite aplikacijo WearFit 2.0.

Pred prvo uporabo uro polnite 2 uri.

Upravljanje ure
Gumb ON/OFF in nazaj
•

S pritiskom za 5 sekund na zgornji stranski
gumb boste vključili in izključili pametno uro.
Ura se vključi/izključi z vibracijami.

•

Spodnji gumb pritisnite če želite nazaj

Upravljanje z ekranom na dotik
•
•

Dotaknite se zaslona, da izberete meni.
S prstom podrsajte levo/desno ali gor/dol in
premikali se boste med funkcijami. Če želite
odpreti funkcijo, pridržite. Funkcije v krogu
izberete z krožnimi gibi.

Nastavitev paščka ure
Pas ure je snemljiv. Namestite ga hitro in enostavno na vsako stran ure.

Polnjenje
USB kabel prislonite na polnilna konektorja na zadnji strani ure. Zaradi
magneta se bo adapter samodejno pravilno namestil in začel s
polnjenjem.
Polnjenje prazne baterije navadno traja 2 uri.

Povezovanje ure z mobilnim telefonom in aplikacijo
Na mobilni telefon si najprej naložite aplikacijo WearFit, ki jo najdete
v trgovini z aplikacijami AppStore (za uporabnike iPhona) ali Trgovina
(za uporabnike OS Android).
Ko je nameščanje uspešno zaključeno, na mobilnem telefonu vključite povezavo Bluetooth in pojdite v aplikacijo. Ko
vstopite v aplikacijo, poiščite svojo uro, pritisnite (ang. Bind Bracelet) in izberite svoj model ure – I12 in pritisnite
poveži ( ang. Pair). Sedaj ste povezali uro in aplikacijo.
Nato pojdite na mobilnem telefonu v meni za Bluetooth in ga vključite. Povežite se z uro I12TH.
Ko je ura seznanjena z aplikacijo bo sinhronizirala čas, datum, stopnjo baterije, …

Klici/obvestila
V aplikaciji obkljukajte, če želite na uro prejemati klice in obvestila iz telefona. Ura vam bo prikazala tudi obvestila iz
socialnih omrežij Facebook, Instagram ali Twitter.
Za vsa obvestila in klice vas ura opozori z vibriranjem.

Funkcije
Ozadja ure
Ozadja pametne ure SportoClock lahko spreminjate. Na voljo imate 5
različnih ozadij.
Pritisnite in pridržite na ozadju ure in izberite željeno ozadje.
Premikate se levo/desno.

Glasba
Ta funkcija vam omogoča da upravljajte z glasbo na svojem mobilniku.

Poišči moj telefon
Ura vam bo hitro in enostavno poiskala vaš telefon.

Merilec srčnega utripa
Uro zapnite na zapestje dovolj tesno, da bo meritev natančnejša. Najboljše je, da je ura na zgornji strani zapestja.
Pritisnite na funkcijo za merjenje srčnega utripa in že se bo pričelo merjenje.

Štetje korakov, kalorije in razdalja
Ura vam bo samodejno štela korake, kalorije in merila razdaljo. Če je ura povezana z aplikacijo se vsi podatki
avtomatsko shranjujejo in prikazujejo v njej.

Športne funkcije
Izbirate lahko med 10 različnimi športi: tek, hoja, pohodništvo, kolesarjenje, plavanje, namizni tenis, košarka,
nogomet, badminton, skakanje s kolebnico.

Raven kisika v krvi (SpO2)
Z uro si lahko izmerite kisik v krvi. Pomembno je, da je ura na zapestju tesno zapeta.

Ostale funkcije,
ki jih ura ponuja so še: SMS sporočila, štoparica, svetlost, funkcija ne moti, posnemi fotografijo, budilka, spanje, …
Navodila za odlaganje in recikliranje
Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko tudi nam (v skladu z
Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).
Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. Poskrbite za okolje in odložite
izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za
ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.

Želimo vam prijetno uporabo

