Navodila za uporabo pametne
ure SKMEI 1743

LUČKA (gumb A)

（gumb D）START

（gumb C）PONASTAVITEV
NAČIN (gumb B)

➢ Gumb A：elektroluminiscenčna osvetlitev
ozadja, gumb za Bluetooth.

➢ Gumb B：sprememba načina, potrditev in
shranjevanje.

➢ Gumb C：izbira, nastavitev, ponastavitev.
➢ Gumb D：gor, začni merjenje, začasno
ustavi, preklapljanje, fotografiranje.

Navodila za uporabo funkcij:
一、Lastnosti ure
➢ Vgrajen nizkoenergijski modul BLE4.0.
➢ Podatki o uri in vadbi se lahko sinhronizirajo prek mobilnega telefona.
➢ V primeru povezave z mobilnim telefonom prek BLE ura prejme podatke o
takojšnjih sporočilih, obvestilih o klicih in fotografiranju z razdalje.
➢ Funkcija merjenja časa v 12-urnem načinu, prikaz ur, minut, sekund, dneva,
meseca, tedna.
➢ Pametni alarm (nastavi se prek aplikacije).
➢ Funkcija štetja korakov, ura pametno izračuna število korakov, porabljenih
kalorij in prehojene razdalje. Ura samodejno beleži podatke za vsak dan.
➢ Štoparica/kronograf: Najdaljše merjenje časa s štoparico 23 ur, 59 minut in 59
sekund.
➢ Izbira oblike časa 12/24 ur, samodejni koledar.
➢ Elektroluminiscenčna osvetlitev ozadja.
二、Lastnosti aplikacije
➢ Aplikacija organizira in shrani podatke o vadbi, prejete iz ure, in samodejno
ustvari dnevna, tedenska in mesečna poročila o vadbi.
➢ V aplikaciji se lahko pripravi načrt vadbe, aplikacija pa analizira vadbo glede
na individualno oblikovan načrt.
➢ Aplikacija ima vgrajen način za kolesarjenje in tek. Z uporabo ure in
mobilnega telefona se lahko posebej pridobijo podatki o vadbi in opravljeni
poti. Te podatke in opravljeno pot gibanja lahko uporabnik deli s prijatelji.
➢ Prek aplikacije lahko izberete in nastavite funkcijo opomnika v uri (na
primer vklopite ali izklopite lahko opomnik za telefonski klic ali izbrano
aplikacijo za takojšnje sporočanje).

Vklop/izklop ure
Vklop: Hkrati pritisnite vse štiri gumbe na uri, da se zaslon vklopi. To pomeni, da je ura vklopljena.
Izklop: Hkrati pritisnite vse štiri gumbe na uri, da se zaslon izklopi. To pomeni, da je ura izklopljena.

Vklop/izklop Bluetootha
➢
➢
➢

V katerem kolu načinu pritisnite gumb A in ga držite pribl. 3 sekunde, da vklopite ali izklopite funkcijo Bluetooth na uri.
V primeru neuspešne povezave med uro in mobilnim telefonom na zaslonu utripa ikona za Bluetooth.
V primeru uspešne povezave med uro in mobilnim telefonom je na zaslonu prikazana ikona za Bluetooth.

Način za nastavitev datuma
➢

➢
➢
➢

V običajnem prikazu časa enkrat pritisnite gumb B, da vstopite v način za prikaz datuma. Zdaj pritisnite gumb C
in ga držite 3 sekunde, da vstopite v način za nastavitev datuma. Začnejo utripati simboli za prikaz leta (utripajo
sivi simboli).
Na kratko pritisnite gumb C, da izberete želeni simbol.
Na kratko pritisnite gumb D, da nastavite izbrano vrednost. Gumb pritisnite in zadržite večkrat in v kratkih presledkih.
Po zaključenem nastavljanju pritisnite gumb B, da nastavitev potrdite in se vrnete v način za običajni prikaz časa.
Če 15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se ura samodejno vrne v način za običajni prikaz časa.

Način za nastavitev alarma
➢
➢
➢
➢

V načinu za alarm pritisnite gumb C in ga držite 3 sekunde, da odprete način za nastavitev alarma. Začnejo
utripati simboli za uro (utripajo sivi simboli).
Na kratko pritisnite gumb C, da izberete simbole.
Pritisnite gumb D, da vklopite nastavitev številk. Gumb pritisnite in zadržite večkrat in v kratkih presledkih.
Po nastavljanju pritisnite gumb B, da nastavitev potrdite in se vrnete v način za običajni prikaz časa. Če
15 sekund ne pritisnete nobenega gumba, se ura samodejno vrne v način za običajni prikaz časa.

Način za nastavitev štoparice
➢

V načinu štoparice pritisnite gumb D za začetek merjenja časa. Med merjenjem časa pritisnite gumb D, da začasno
ustavite merjenje časa.

➢
➢

Ko je merjenje časa začasno ustavljeno, pritisnite gumb C, da izbrišete podatke o merjenju.
Pritisnite gumb B, da se vrnete v način za običajni prikaz časa.

Način za preklapljanje
➢
➢
➢
➢

V načinu za običajni prikaz časa pritisnite gumb B, da preklopite med različnimi funkcijami.
Pritisnite gumb B za ogled korakov, kalorij in razdalje.
V katerem koli načinu se ura samodejno vrne v način za običajni prikaz časa, če 15 sekund ne pritisnete
nobenega gumba.
V katerem koli načinu pritisnite gumb A in ga držite 3 sekunde za vklop/izklop Bluetootha.

Elektroluminiscenčna
osvetlitev ozadja
V katerem koli načinu lahko z enim pritiskom na gumb A vklopite elektroluminiscenčno osvetlitev ozadja za 3 sekunde.

Nastavitev časa
➢
➢
➢
➢

V načinu za običajni prikaz časa pritisnite gumb C in ga držite 3 sekunde, da odprete način za nastavitev časa.
Začnejo utripati simboli za prikaz časa (utripajo sivi simboli).
Pritisnite gumb C, da izberete simbole.
Pritisnite gumb D, da vklopite nastavitev številk. Gumb pritisnite in zadržite večkrat in v kratkih presledkih.
Po nastavljanju pritisnite gumb B, da nastavitev potrdite in se vrnete v običajni prikaz časa. Če 15 sekund ne
pritisnete nobenega gumba, se ura samodejno vrne v običajni prikaz časa.

Pametno napajanje
➢

➢

Če sta ura in telefon brez povezave več kot 300 sekund, sistem ure samodejno izklopi BLE in tako prepreči
prekomerno porabo energije. Ko želi uporabnik znova uporabljati uro ali naložiti podatke o vadbi iz ure, je treba
za samodejno povezavo samo obnoviti povezavo Bluetooth (Bluetooth na telefonu in ura sta vklopljena).
Ko na uri ne izvajate nobenih opravil več kot 3 minute, ura samodejno preklopi v način spanja. V tem načinu je
poraba energije izredno nizka.

Prenos in uporaba aplikacije
1、 Prenos aplikacije: Poiščite aplikacijo READfit v trgovini Google Play ali APP Store ali pa za prenos aplikacije skenirajte spodnjo
QR kodo.

2、Uporaba aplikacije：
➢ Poiščite ikono READfit v mobilnem telefonu.
➢ Povezava med aplikacijo in telefonom

Kliknite
»Device«
(Naprava)

Kliknite »Search
device«
(Poišči napravo)

Začetna stran v aplikaciji

Povezana oprema

Prikaz po povezavi

Meni aplikacije v napravi, kot je prikazan na levi strani, lahko nastavite
glede na navade in potrebe posameznega uporabnika.

Prikaz po povezavi

Kliknite za prikaz dnevnih
podatkov o vadbi

Kliknite ta gumb za deljenje
športnih rezultatov z
aplikacijo Moments

Kliknite
za
prikaz
dnevnih, tedenskih in
mesečnih
statističnih
podatkov o športnih
aktivnostih

Trenutni podatki o vadbi

Kliknite za določitev
osebnega načrta vadbe

Kliknite za vklop funkcije
za beleženje gibanja. Pri
tej funkciji morate hkrati
med vadbo nositi uro in
mobilni telefon, saj je
samo tako omogočeno
beleženje razdalje med
vadbo in podatkov o
vadbi.

Nastavitve osebnih informacij, vključno z višino, težo
in ciljnim številom korakov. Ker gre pri aplikaciji za
samostojen izdelek, so osebni podatki v njej shranjeni
samo v osebnem mobilnem telefonu. Aplikacija ne
razkriva osebnih podatkov.

Opozorila glede komunikacije med uro s funkcijo Bluetooth
in mobilnim telefonom
1. Ko v uri zamenjate baterijo, morate aplikacijo v mobilnem telefonu znova povezati z uro, da se obnovi normalna
komunikacija med njima.
2. Pred ponovnim povezovanjem ure je treba v aplikaciji prekiniti prejšnjo povezavo. Za podrobnosti glejte datoteko za
pomoč v aplikaciji.

