
Veseli smo, da vas lahko na vaših izletih spremlja naš UV-Bodyguard!

UV telesni stražar je vaš priročen
pomočnik za zaščito pred soncem. 
Pove vam kadarkoli, kako močno 
sonceje in kako se najbolje pred 
njim zaščititi. Tako se lahko izognete sončnim opeklinam in si izboljšajte raven
vitamina D, ter naredite nekaj dobrega za svojo kožo na dolgi rok!
 
Intenzivnost UV se meri s tako imenovanem UV-indeksom. Lestvica UV-indeksa sega
od 0 = brez UV- sevanja do 11+ = ekstremno UV-sevanje. Na podlagi tega lahko v
aplikaciji vidite moč UV. Ta tabela vam bo pomagala pravilno oceniti moč UV-
sevanja:

Podrobna navodila za uporabo najdete na ajuma.eu, preko QR kode na zadnji strani
vodnika za hitri začetek ali v aplikaciji UV-Bodyguard.

Trajnost je pomembna za nas: UV-Bodyguard izdelujemo popolnoma lokalno in
zagotavljamo recikliranje.

UV-indeks
0-2
3-5
6-7
8-10
11+

nizko
srednje
visoko
zelo visoko
ekstremno
visoko

Zaščita
Zaščita ni potrebna 
Priporočena je zaščita
Potrebna je zaščita
Zelo potrebna zaščita
Zdravju nevarno 
uporabite zaščito

 Največja oddajna moč 4 dBm (Bluetooth Low Energy-Bluetooth nizka poraba) v 2,4 GHz
frekvenčnem pasu. Ta naprava je v skladu z direktivo CE, direktivo EMC
2014/30/EU, Direktiva o radijski opremi (2014/53/EU). Dokončna
izjava o skladnosti je na voljo na ajuma.eu/CE.
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Oznaka CE se nahaja na ohišju UV-Bodyguarda (pod snemljivo sponko)

UV-BODYGUARD
 

| Hiter začetek |
 

Toliko sonca je dobro zate!

 



Pred prvo uporabo naprave natančno in pozorno preberite navodila za
uporabo. 
Prosimo, shranite navodila za uporabo za nadaljnjo uporabo!
Za pravilno delovanje aplikacije morate aplikaciji dovoliti, da izklopi
možnost varčevanja z energijo. Po potrebi preverite možnosti varčevanja
z energijo vašega mobilnega telefona v nastavitvah.

Prosimo, upoštevajte naslednja varnostna navodila:

   POZOR!

UV-Bodyguard ni igrača. UV-Bodyguard je namenjen samo za zasebno uporabo 
               in samo za točno določeno uporabo. Konkretno to pomeni, da vam lahko 
                  UV-Bodyguard pomaga pravilno oceniti trenutno moč UV-sevanja in čas
za varno zadrževanje na soncu. Seveda je kakovost rezultatov odvisna od
pravilnega delovanja: Ali je UV-Bodyguard pravilno naravnan na sonce? Ste
nanesli dovolj kreme za sončenje in pravilno določili tip kože? Ali lahko aplikacija
dostopa do vrednosti ozona, določenih prek satelitskih podatkov (potreben je
dostop do lokacije)?

Prosimo, upoštevajte: Ne moremo izključiti nevarnosti poškodb kože zaradi UV-
sevanja, tudi ob podpori UV-Bodyguarda, in ne prevzemamo odgovornosti za
poškodbe kože in posledično škodo zaradi UV-sevanja. Pomembna je pravilna in
predvsem zadostna uporaba (!) kreme za sončenje!

 POZOR!
Materialna škoda na UV-Bodyguardu ali bateriji.
UV-Bodyguard naj bo vedno suh, ter ga zaščitite pred stikom s tekočinami.

UV-Bodyguard je odporen le na šrkropljenje (npr: dež) in ni vodoodporen, nikoli ga
ne smete potopiti v vodo. Lahko bi bil manjši naliv ali podobno, vendar je bolje, če
se na splošno izogibate stiku z vodo.
UV-Bodyguard napaja baterija za ponovno polnjenje. Pazite, da UV-Bodyguarda ne
izpostavljate neposredno in trajno prekomerni vročini (> 80 stopinj C) ali mrazu (< 0
stopinj C), saj lahko to poslabša delovanje UV-Bodyguarda in trajno poškoduje
napravo.
Prosimo, da pred uporabo popolnoma napolnite baterijo in redno preverjajte nivo
napolnjenosti. Naprave ne smete odpirati, popravila pa lahko izvaja samo ajuma
GmbH.

Za prikaz trenutnega UV-indeksa potrebuje UV-Bodyguard povezavo Bluetooth z
vašim pametnim telefonom. Za to je pomembno, da je povezava Bluetooth na
vašem pametnem telefonu med uporabo vklopljena in da UV-Bodyguard vedno
ostane v dosegu pametnega telefona (<10m).
Aplikacija UV-Bodyguard bo zahtevala vašo lokacijo. To je pomembno za delovanje
aplikacije, da lahko pridobi izmerjene UV-indekse s podatki o ozonu (iz evropskega
vesoljskega in satelitskega programa Copernicus). To znatno poveča natančnost
meritev in napovedi. Zato vas prosimo, da aplikaciji vedno omogočite dostop do
vaše lokacije.
Vedno poskrbite za ustrezno zaščito pred soncem – tudi če ne nosite UV-
Bodyguarda: če je mogoče, se poleti izogibajte opoldanskemu soncu med 11. in 15.
uro, uporabljajte kremo za sončenje, pokrivalo, sončna očala in oblačila z dolgimi
rokavi.

   POZOR!
  Poškodbe kože zaradi nepravilne uporabe

Odstranite zaščitni obroč UV-Bodyguarda.

Priključite UV-Bodyguard na napajanje s priloženim kablom micro-USB in ga
do konca napolnite (LED lučka za polnjenje na UV-Bodyguardu se bo
ugasnila, ko je baterija popolnoma napolnjena).

Prenesite brezplačno aplikacijo "UV-Bodyguard" iz trgovine Google Play ali
Apple App Store, jo namestite in sledite navodilom na pametnem telefonu.

Povežite svoj pametni telefon in UV-Bodyguard prek Bluetootha.

Ustvarite enega (ENA različica) ali več (DRUŽINSKA različica) profilov in jih
prilagodite s fotografijo, tipom kože in zaščitni faktor vaše kreme za
sončenje.

Aktivirajte profil/e, ki jim želite slediti, in uživajte na soncu!

Vodnik za hitri začetek

Sledite trenutni ravni UV-indeksa na podlagi vaše lokacije v realnem času.

Bodite pozorni na vaš osebni UV-indeks (opozorila pri 50%, 75% in 95%
preko obvestila aplikacije in opozorilnega zvoka).

Pridobite priporočilo, kako dolgo lahko ostanete na soncu in o ustrezni
zaščiti pred soncem.

Preverite raven vitamina D (v skladu s priporočili BFS).


