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Smart watch R1

Skenirajte naslednjo kodo QR, in nato prenesite in 
namestite aplikacijo.

Skenirajte kodo QR in prenesite

Naprava se polni je aktivna
Polnjenje naprave, da postane aktivna pred prvo 
uporabo. Če želite napravo napolniti, priključite polnilni 
kabel v napajalnik ali vhod USB v računalniku.

Seznanitev Funkcije pametne ure

1. Gumbi: Za vstop na glavno stran pritisnite in držite gumb, z 
enim pritiskom pa vas vrne v glavni vmesnik, ko jo pritisnete na 
drugih straneh. Z dolgim pritiskom zaprite aplikacijo.

1. UPORABA V VLAŽNIH RAZMERAH
"Vaša naprava je vodoodporna, kar pomeni, da je odporna na 
dež in nenamerno
močenje, pa tudi, da lahko prenese treninge, ko se maksimalno 
potite."
OPOMBA: S pametno uro ne plavajte. Prav tako ne priporočamo 
prhanja z uro; čeprav voda napravi ne bo škodovala, pa zaradi 
nošenja 24 ur na dan vaša koža ne more dihati. Vedno, ko 
zapestnico ure zmočite, jo temeljito posušite, preden si jo 
ponovno nadenete.

2. POTISNA OBVESTILA
"Nastavitev iPhone:
1. Prepričajte se, da so obvestila aktivirana v aplikaciji
2. Prepričajte se, da so vsa sporočila prikazana v vrstici z obvestili 
(v nastavitvah telefona morate najti ukaze za aktivacijo obvestil 
za aplikacije, kot so Wechat, QQ, klici in sporočila)."

Nastavitev sistema Android:
1. Prepričajte se, da so obvestila aktivirana v aplikaciji
"2. Prepričajte se, da so vsa sporočila prikazana v vrstici z obvestili. 
Obvestila se uporabljajo za »potiskanje« sporočil z nalaganjem v 
vrstico z obvestili v mobilnem telefonu (v nastavitvah telefona 
morate najti ukaze za aktivacijo obvestil za aplikacije, kot so 
Wechat, QQ, klici in sporočila)."
"3. Aktivirajte pomožno funkcijo v aplikaciji (v nastavitvah 
telefona poiščite pomožno funkcijo (»AUX«) in jo aktivirajte prek 
aplikacije."

1.Okoljski pogoji
Delovna temperatura:  -10°C do 50°C (14°F do 122°F 9
Temperatura brez delovanja: od -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
2.Velikost
Primeren za zapestja z obsegom približno med 14 in 19,5 cm.
3.Odstranjevanje in recikliranje
Zavedajte se, da je za pravilno odstranjevanje in recikliranje 
pametne ure in pripadajočih komponent odgovoren potrošnik. 
Pametne ure ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke, 
saj pametna ura velja za elektronski odpadek in jo je treba oddati 
v lokalni zbiralnici elektronske opreme. Za več informacij se 
obrnite na lokalni organ za ravnanje z odpadno elektronsko 
opremo ali na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

2. Zaslon na dotik: Preklapljajte med funkcijami tako, da drsite 
navzgor ali navzdol (za podrobnosti glejte predstavitev funkcije), z 
enim dotikom pa dostopajte do podmenijev, se pomikajte levo in 
desno ali se vrnite nazaj na želene funkcije.
"Opombe:
a. Odprite stran za merjenje srčnega utripa, da si izmerite srčni 
utrip, in z enim dotikom ustavite merjenje, stran pa spremenite 
tako da podrsate po zaslonu.  
b.  Za aktivacijo možnosti klicanja pridržite zaslon na dotik.
c. Izberite upravljanje osvetlitve in z enim dotikom prilagodite 
stopnjo svetlosti."

TEST SRČNEGA UTRIPA
Pritisnite in držite stran srčnega 
utripa, da začnete meriti srčni utrip.
Na strani srčnega utripa si lahko 
ogledate podatke za zadnjih sedem 
meritev srčnega utripa.

ŠPORT
Pametna ura samodejno spremlja 
opravljene korake, porabljene 
kalorije, premagani razdaljo in 
omenjene podatke prikaže na 
zaslonu.
OPOMBA: Statistika gibanja se ob 
polnoči ponastavi na nič.

SPANJE
Če pametno uro nosite med 
spanjem, lahko na zaslonu in v 
aplikaciji prikaže podatke o urah 
preživetih v spanju in kakovosti 
spanja.
OPOMBA: Statistika spanja se ob 
20:00 ponastavi na nič.

TRENING
Pritisnite in držite stran za vadbo 
zaženete novo beleženje vadbo, pri 
čemer lahko izbirate med 8 športnimi 
aktivostmi.
Na strani s podatki o vadbi bodo 
prikazani podatki, zabeleženi med 
zadnjim opravljenim treningom.

TIHI ALARMI
V aplikaciji APP nastavite alarm, 
naprava bo vibrirala in vas opomnila 
na čas. Nastavite lahko največ tri 
alarme.

DRUGE FUNKCIJE
Druge funkcije vključujejo štoparico, 
prilagoditev svetlosti, način Tiho, 
tovarniško ponastavitev in izklop.

DALJINSKI SPROŽILEC
Po priključitvi naprave lahko na 
daljavo upravljate fotoaparat v 
telefonu.

VREME
"Na strani s podatki o vremenu si 
lahko ogledate trenutne ali 
vremenske podatke za naslednji 
dan".  Po povezavi z aplikacijo se 
vremenski podatki sinhronizirajo. Te 
informacije ne bodo posodobljene, 
če naprava dlje časa ni bila 
povezana.

OPOMNIK ZA SPOROČILA
Naprava lahko sinhronizira 
dohodna obvestila iz Twitterja, 
Facebooka, WhatsAppa, Instagrama 
itd. Na napravi lahko shranite lahko 
zadnja 3 sporočila.

Opomba: Dohodno obvestilo lahko 
vklopite/izklopite v aplikaciji.

DALJINSKI UPRAVLJALNIK 
PREDVAJALNIKA GLASBE
Po povezavi naprave lahko na 
daljavo upravljate predvajalnik 
glasbe v telefonu.

ŠTOPARICA
Pritisnite in držite stran Štoparica, da 
začnete meriti čas, in ponovno 
pritisnite in držite, da ustavite 
merjenje časa.

OPOMNIK ZA TELESNO 
AKTIVNOST
Naprava bo vibrirala in vas 
opomnila, da je čas da se sprostite 
po 1 uri sedenja.
Opomba: Funkcijo lahko 
vklopite/izklopite v aplikaciji.

Funkcije pametne ureFunkcije pametne ureFunkcije pametne ureFunkcije pametne ure

Funkcije pametne ure Функции умных часов

Dolgo pritisnite na "časovno stran" v napravi in pojdite na stran s 
podrobnostmi. Naslov MAC na strani s podrobnostmi vam lahko 
pomaga identi�cirati napravo na seznamu seznanjenih naprav.

Po povezavi z napravo se bo ura samodejno povezala s telefonom, 
vsakokrat ko boste odprli aplikacijo in potegniLI stran z datumom 
navzdol, kar bo sinhroniziralo njene podatke.

Odprite aplikacijo in nastavite svoj pro�l

Pojdite na "Naprava", kliknite "Dodaj napravo".

Na seznamu seznanjenih naprav izberite 
svojo napravo

Končano

Splošne informacije in 
speci�kacije

 Spoznajte svojo napravo

Dotik

Pritisnite gumb


