Lenovo fitness zapestnica

HX03W

Navodila
[vklop/izklop]




Dolg pritisk na točko, občutljivo na dotik: zapestnica je izklopljena. Za daljši čas
(3 sekunde) pritisnite točko, občutljivo na dotik in zapestnica se bo vklopila.
Dolg pritisk na točko za dotik vam bo omogočil vstop v sekundarni meni
naprave ali potrdil vašo izbiro določene funkcije.
Kratek pritisk na točko, občutljivo na dotik: Za daljši čas (3 sekunde) pritisnite
točko, občutljivo na dotik v vmesniku, ki prikazuje podrobnosti
, nato pa s
pritiskom na točko, občutljivo na dotik prilagodite izbiro glavnega menija.
Zapestnica se bo izklopila. Ko je vklopljena, se s točko, občutljivo na dotik,
pomaknite na uporabniški vmesnik po lastni izbiri.

[menjava vmesnika]


Dolg pritisk (3 sekunde) na točko za dotik vam bo omogočil, da po želji
spremenite stil glavnega vmesnika.

Pričetek uporabe
Pred uporabo preverite dodatno opremo v embalaži, nato odlepite zaščitno folijo z
zaslona.
1. korak: Pred uporabo se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena.
Če baterija ni dovolj napolnjena, da naprava deluje, sledite naslednjim
navodilom.
Pred uporabo napolnite baterijo. Napravo priključite na adapter ali računalnik prek
standardnega USB vhoda s 5V izhodom. Med polnjenjem bo na zaslonu zapestnice
prikazana ikona za polnjenje, po popolnem polnjenju zapestnice pa bo na zaslonu
vidna ikona popolnoma napolnjene baterije.

2. korak: Vklopite in nosite. Držite točko, občutljivo na dotik približno 3 sekunde in
tako vklopite zapestnico; zapestnico položite na roko tako, da vam bom med
nošenjem udobno. Senzor postavite tako, da bo v stiku s kožo in izogibajte se
nepotrebnim gibom.

3. korak: Prenesite in namestite aplikacijo za pametni telefon
Opomba: minimalne sistemske zahteve za mobilni telefon: uporabljati morate Android
4.4+ ali iOS 8.0 in novejše različice, Bluetooth 4.2 ali novejšo različico. Uporabniki
Androida naj natančno upoštevajo navodila, prikazana v aplikaciji. Namestite
aplikacijo in se prepričajte, da ste odobrili vse zahteve za dovoljenja znotraj aplikacije.
V nasprotnem primeru bo onemogočeno normalno delovanje aplikacije, kar bo
povzročilo nezmožnost povezave zapestnice in težave v komunikaciji prek Bluetooth
povezave. Ko končate postopek namestitve, se v glavnem meniju telefona prikaže
ikona »Lenovo life«. Kliknite ikono »Lenovo life« in sledite navodilom v aplikaciji za
registracijo, odobritev zahtev in dokončanje drugih korakov.

4. korak: Zapestnico povežite s telefonom, da sinhronizirate podatke. Če želite
pametno zapestnico povezati s pametnim telefonom, preverite, ali je Bluetooth
vklopljen. Kliknite ikono »Lenovo life« in se prijavite v aplikacijo. V možnosti
»my smart band« (pametna zapestnica) kliknite »add device« (dodaj napravo)
in poiščite ime naprave »HX03W« za povezavo. Po uspešni povezavi bo
aplikacija samodejno sinhronizirala podatke, vključno s številom korakov,
razdaljo, porabljenimi kalorijami, spanjem, srčnim utripom itd. Ko je zapestnica
prek Bluetooth povezave povezana z mobilnim telefonom, je efektivna razdalja
za prenos podatkov 10 metrov.
Opomba: ko zapestnico povežete z aplikacijo v sistemu IOS, kliknite možnost, ki
zahteva seznanjanje prek Bluetootha.
Če zapestnice ne želite več uporabljati prek določenega telefona, morate prekiniti
seznanitev telefona in zapestnice.
Postopek prekinitve seznanitve:
1. Kliknite ikono »Lenovo life«, izberite »my smart band« (pametna zapestnica)
in kliknite HX03W ter ukaz »unbind« (prekini seznanitev).
2. V mobilnem telefonu izberite možnosti upravljanja z Bluetooth napravo, z
desno izberite možnost »HX03W«, ter izberite možnost »ignore« (prezri
napravo).

Tehnična
specifikacija
odstranjevanje

in

okolju

prijazno

1. Polnilna napetost: 5V, 1A
2. Recikliranje: oprema je označena s simbolom za selektivno razvrščanje
odpadkov, sestavljenih iz elektronske in električne opreme (OEEO). To pomeni,
da je treba z izdelkom ravnati v skladu z Direktivo EU 2012/19/EU o recikliranju
ali razgradnji, da se čim bolj zmanjša vpliv na okolje.

3. Oprema ustreza osnovnim zahtevam Direktive 2014/53/EU in drugim ustreznim
predpisom.
4. Ta naprava je v skladu s 15. delom pravil FCC. Njegovo delo mora izpolnjevati
naslednja dva pogoja:
 Oprema ne sme povzročiti škodljivih motenj.
 Oprema mora sprejemati vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko
povzročijo neželeno delovanje opreme.
5. Delovna temperatura okolice: -10-60°C
6. Območje delovne frekvence: 2402-2480 MHz
7. Največja moč radijske frekvence: <10 mW

Varnostno opozorilo
1.
2.
3.
4.
5.

Ne nosite zapestnice med prhanjem ali plavanjem;
Ne menjajte vgrajene baterije;
Med polnjenjem uporabite standardni USB vhod;
Zapestnico najprej povežite s telefonom in nato sinhronizirajte podatke;
Zapestnice ne hranite dlje časa v pogojih, kjer vlada visoka temperatura in
vlaga; prav tako lahko okolje z izredno nizkimi temperaturami vpliva na
normalno delovanje naprave;

Nastavitev funkcij in delovanja
Nastavitev pametnih obvestil
Po uspešni povezavi z zapestnico lahko v aplikaciji vklopite ali izklopite funkcijo
pametnih obvestil. Izberite želeno funkcijo obveščanja (obveščanje o klicih, SMSobvestilo, QQ, WeChat, Facebook itd.), zapestnica pa vas bo ob prejemu klica ali
obvestila izbranih aplikacij opozorila na novost s prikazom sporočila in tresenjem.
Koraki: Kliknite »Lenovo life«, nato »my«, izberite »HX03W« ter nato »smart
reminder« (pametni opomnik). Privzeti pametni opomnik tega izdelka je nastavljen na
izključeno, kar lahko uporabniki aktivirajo prek nastavitev v aplikaciji. Najprej morate v
zgornjem meniju telefona aktivirati funkcijo obveščanja v vrstici stanja aplikacije.
»Home menu« (domači meni): prikaže informacije o času, s kratkim pritiskom na
točko, občutljivo na dotik, odprete naslednji vmesnik; držite približno 2 sekundi, da
vstopite v vmesnik »display menu« (zaslonski meni), kjer lahko izbirate različne sloge.
»Sleep monitoring« (analiza spanca): če zapestnico nosite med spanjem, bo
samodejno zaznavala in beležila potek vašega spanca. Podatki vam bodo po
sinhronizaciji na voljo v aplikaciji Lenovo Life.
»Step counting interface« (štetje korakov): prikazuje kumulativno število korakov v
dnevu; čas dneva je določen s polnočjo, na primer 24 ur: skupno število korakov v tem
24-urnem obdobju bo jasno naslednji dan ob polnoči.
»Heart rate monitoring interface« (merilec srčnega utripa): funkcijo merilca srčnega
utripa lahko vklopite ročno, po treh sekundah prične ikona merilca srčnega utripa
utripati, lučka senzorja na zadnji strani naprave pa se prižge, kar kaže na preizkus
delovanja. Po preizkusu se po približno 20 sekundah na zaslonu prikaže izmerjeni

srčni utrip, nato pa naprava samodejni zapusti funkcijo merjenja srčnega utripa. Če
želite meritev vašega srčnega utripa in sinhronizirati rezultate, lahko prek aplikacije v
telefonu nastavite tudi samodejno zaznavanje srčnega utripa (privzeto izklopljeno).
»Running mode interface« (način teka): v tem načinu za dlje časa pritisnite točko,
občutljivo na dotik in tako vstopite v način delovanja, kjer bodo beležene kalorije, srčni
utrip in čas. V načinu teka bo srčni utrip vedno v stanju delovanja in na ta način
naprava porabi več energije, zato pred vabo vedno zagotovite, da bo baterija ustrezno
napolnjena.
»INFO« (informacije): z dolgim pritiskom točke, občutljive na dotik, v tem delu menija
lahko nastavite funkcijo preprečevanja spanja, lahko nastavite izklop, prikažete
različico vdelane programske opreme in se vrnete v meni.

Pogosta vprašanja
1. Kako napolniti napravo?
Ta naprava sprejme kontaktno polnjenje, samo pravilno jo morate postaviti na polnilno
bazo, za napajanje polnilne osnove pa je dovolj napajanje z napetostjo 5V-1A, ki jo
podpirata tako USB vhod in adapter.
2. Zakaj aplikacija ne prikazuje podatkov?
Poteg od zgoraj navzdol prek aplikacije lahko posodobi podatke (za določen čas glede
na velikost podatkov), če sinhronizacija podatkov dolgo ni bila izvedena, preverite moč
naprave. Pravočasno jo napolnite in znova zaženite Bluetooth sistem mobilnega
telefona.
3. Po seznanjanju naprav se Bluetooth ne poveže?
Če prekinete Bluetooth povezavo, morate v aplikaciji samodejno povezati seznanjene
naprave. Prepričajte se, da je Bluetooth vklopljen. Če je bila povezava z napravo
prekinjena, ju znova seznanite. Eno napravo lahko hkrati povežete samo z enim
telefonom.
4. Zapestnice ni mogoče povezati
Upoštevanje korakov povezovanja je ključ do uspešne povezave. Če se ne morete
povezati, natančno preberite in sledite spodnjim korakom.
1. korak: Preverite, ali ima zapestnica vklopljen Bluetooth simbol, če je odgovor
da, odprite sistemske nastavitve naprave, izberite Bluetooth, poiščite HX03W
in ga izberite, hkrati izberite, da prezrete to napravo. Simbol Bluetooth na uri
izgine, zato pojdite na drugi korak.
2. Če se simbol Bluetooth ne prikaže: najprej vklopite Bluetooth (za uporabo
funkcije Bluetooth v mobilnem telefonu se posvetujte s proizvajalcem
pametnega telefona). Drugič, prepričajte se, da ste na svoj pametni telefon
uspešno prenesli in namestili aplikacijo Lenovo Life. Tretjič, zaženite Lenovo
Life na pametnem telefonu in kliknite »my« (moja naprava) > »add device«
(dodaj napravo) > »smartband« (zapestnica) > HX03W, na seznamu kliknite
pametni pas, telefon se bo uspešno povezal s pasom. Če se prikaže ikona
Bluetooth za seznanjanje, kliknite za povezavo. Po povezavi se v meniju
prikaže simbol Bluetooth, aplikacija Lenovo Life pa bo samodejno spremenila
datum, uro in podatke o vadbi, na primer podatke o srčnem utripu, ki se
sinhrono prikažejo v aplikaciji.

Pomembne informacije o odpadni električni in
elektronski opremi
Električno in elektronsko opremo, označeno s simbolom prečrtanega zabojnika na
kolesih, ne smete odstraniti kot nesortirane komunalne odpadke. Z odpadno električno
in električno opremo (OEEO) je treba ravnati ločeno z uporabo zbirnega okvirja, ki je
strankam na voljo za ponovno uporabo, recikliranje in obdelavo OEEO.

