Hvala za naročilo Pametne ure AirQ™ v nadeljevanju vam
predstavimo navodila za uporabo. Prosimo, da navodila preberete
natočno in jih upoštevate.
1. Navodila za POLNJENJE pametne ure AirQ™
Pred prvo uporabo naprave AirQ™ napolnite baterijo.
Za polnjenje napravo uporabite računalnik, da ju povežete prek USB kabla ali pa
kabel vstavite v USB vhod adapterja, ki ga uporabljate za polnjenje telefona.

Tipka za vklop / izklop
Priporočamo, da uro pustite, da se napolni do konca, ko se izpiše
CHARGING COMPLETE. Lahko pa to storite že prej, ko se ura še polni.
Nato na desni strani, ob strani zadržite nekaj sekund zgornjo tipko za vklop ali
izklop naprave.
Zgornja tipka služi tudi za zaklepanje/odklepanje ure s kratkim pritiskom na ta
gumb. Uro odklenete tako, da podrsate po zaslonu telefona.
Pomik med funkcijami
Med različnimi ikonami se lahko premikate tako, da podrsate po zaslonu in
različne funkcije se vam prikažejo.
Povezava s pametnim telefonom preko Bluetootha
Kliknite na tipko Bluetooth in vključite Bluetooth in Bluetooth Visibility.
Kliknite na Add New Device in izberite vašo napravo na telefonu. Pomembno je,
da je tudi na vašem telefonu omogočeno seznanjanje z drugimi napravami in je
tudi na telefonu prižgan Bluetooth. Nato kliknite Pair, da se poveže pametna ura
s pametnim telefonom.
Nastavitev časa in datuma ter jezika
V ikoni Setting (nastavitve) kliknite Watch Setting in označite Data&Time in
izberite željeno uro in datum. Pri nastavitvi uri pazite, da izberete dopoldne
(AM) in popoldne (PM).
Za jezik izberite Language setting.

Audio ikona
Skrbi za to, da lahko poslušate glasbo preko povezave Bluetooth z vašega
telefona ali v primeru, da vstavite SD kartico dovoli, da naložite glasbo na
pametno uro.
Koledar ikona
Odprite koledar in poglejte prihajajoče dneve v mesecu in letu.
Kalkulator ikona
Omogoča računanje števil. Seštevajte, odštevajte, množite in delite preprosto z
vpisov podatkov v kalkulator.

Alarm ikona
Nastavite alarm tako, da vpišete ime alarma, nato določite čas, to storite tako, da
v znotraj aplikacije podrsate malo navzgor v zgornjem delu ekrana, da lahko
kliknete na določen čas in izberete željeno uro. Izberete lahko različne zvoke ali
sami posnamete svoj zvok.

Merjenje korakov, spanca in omejitev predolgega sedenja
Kliknite na funkcijo Pedometer za merjenje korakov, Sleep za merjenje spanca
in Sedentary za omejitev sedenja, da neboste predolgo sedeli.
Klic preko Bluetooth
Za ta klic vpišite številko ali v imeniku izberite kontakt nato kliknite Options ter
izberite Call  BT Call.
Vstavitev SIM kartice ali SD kartice
SIM kartica omogoča pametni uri opravljanje klicev in SMS in uporabo
družbenih omrežjih (WhatsApp, Facebook, Twitter). SD kartica omogoča
pametni uri, da shranjuje podatke kot so fotografije, ki jih opravite na telefonu,
zvoke, ki jih posnamete in glasbo, ki jo naložite.
Za vstavljanje izklopite napravo in odstranite hrbtni plastični del. Po tem
odstranite tudi baterijo in vstavite SIM/SD kartico. Ponovno vstavite baterijo in
zaprite plastični del nazaj.
Za katerakoli vprašanja smo dosegljivi na elektronski pošti info@heatshop.si

