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PRESTIGESMARTWATCH, VODOODPORNA ŽENSKA PAMETNA
URA Z RAZLIČNIMI FUNKCIJAMI

Paket vsebuje: 1x pametna ura PrestigeSmartWatch, 1x USB kabel, 1x navodila

POVEZAVA S TELEFONOM
Pred prvo uporabo, uro napolnite. Uro s telefonom povežete tako, da na telefon naložite aplikacijo
WearHealth, ki na uri omogoča prikaz obvestil, klicev, predvajanje glasbe in ostale funkcije. V
aplikaciji kliknite “connect a bracelet” in se bodo podatki samodejno sinhronizirali in analizirali.

UPRAVLJANJE URE
Gumb A: Držite ta gumb 3 sekunde, da izključite napravo. Kratek pritisk na gumb bo osvetlil ekran.
Gumb B: S premikanjem prsta po tem območju se boste premikali po meniju ure.
Kratek pritisk – na naslednjo funkcijo v meniju.
Dolg pritisk – izbira funkcije.

POLNJENJE
Ustavite uro v ohišje in pr item pazite, da so se polnilni konektorji v ohišju in uri povezali. Ohišje
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zaprite in priključite v vir napajanja.

SPREMEMBA ZASLONA
Ozadje zaslona lahko spremenite v podmeniju Theme. Izbirate lahko med številnimi izgledi.

FUNKCIJE V MENIJU
Števec korakov, porabljene kalorije, razdalja, meritev srčnega utripa, meritev ravni kisika v krvi,
trajanje spanca, sporočila, športni načini, menstrualni cikelj, štoparica, nastavitev svetlobe.

OPOMNIKI
V aplikaciji na vašem pametnem telefonu lahko izberete več opomnikov (angl. “More reminds”) in
določite čas trajanja.

KLICI
V aplikaciji je potrebno predhodno nastaviti opozorilo na klice (“Call reminder”, v meniju Device
management). Klic lahko zavrnete s 3 sekundnim pritiskom na gumb B.

S TRESENJEM DO FOTOGRAFIJE
V aplikaciji izberite možnost “Shake to take photo” v meniju Me. Mobilni telefon bo odprl fotoaparat.
Na uri se bo pokazala ikona fotoaparata. Ko boste potresli uro, bo ta poslala signal mobilnemu
telefonu, naj pritisne na sprožilec.

OSVETLITEV ZASLONA S PREMIKOM ZAPESTJA
V aplikaciji lahko nastavite tudi, da se zaslon ure samodejno osvetli, ko dvignete zapestje, da bi
pogledali na uro. To storite z izbiro možnosti “Wrist lifting for brightening” v meniju Device
management.

SAMODEJNO SPREMLJANJE SRČNEGA UTRIPA
Z izbiro funkcije “Heart rate” monitoring v meniju Device management, bo ura samodejno spremljala
vaš srčni utrip in podatke posredovala na mobilni telefon.
OPOZORILA
- Ure ne izpostavljajte prekomerni vročini.
- Ure ne mečite ob tla.
- Ure ne izpostavljajte vodi daljše obdobje, ni namenjena plavanju, potapljanju in ostalim vodnim
športom, lahko se uporablja le pri npr. umivanju rok...
- Če opazite tovarniške napake izdelka ne uporabljate.
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