
Pred prvo uporabo:
• Napolnite baterijo tako, da zatič za pašček na uri vstavite v USB vhod na računalniku ali 
adapterju za telefon (https://vimeo.com/417542701). Če se ura polni, se bo pojavila ani-
macija na zaslonu. V nasprotnem primeru obrnite vtič na drugo stran in poskusite znova.
• Na svoj pametni telefon naložite aplikacijo FitPro, ki jo najdete v Play Store ali 
skenirajte QR kodo na priloženih navodilih v škatli izdelka. Po inštalaciji aplikaciji dovolite 
dostop do GPS lokacije, Bluetooth povezave in potrdite ostala zahtevana dovoljenja, ko vas 
za to vpraša.
• V aplikaciji izberite ’Set>Blind devices to experience more features’. Uro imejte v bližini 
telefona, da jo aplikacija zazna. Ko se na zaslonu pojavi ime najdene naprave, kliknite nanj.
• Aplikacija omogoča pregled različnih informacij, ki jih za vas zbira ura. Omogoča 
načrtovanje in beleženje treningov. Za natančnejše kalkuliranje podatkov podite v 
’Mine>User profile’, kjer vpišete svoje podatke o telesnih lastnostih.

Po meniju na uri se pomikate s kratkimi dotiki prostora na robu pod sliko. Z dolgim 
dotikom 3 sekund boste izbrali funkcijo na zaslonu.

• ’Sports’ – z dolgim dotikom pridete do izbire načina vadbe. Ko s kratkimi dotiki najdete 
svojo aktivnost, z dolgim dotikom pričnete beleženje treninga. 
• ’Messages’ – v FitPro aplikaciji navigirajte v ’Set>Message Push’. Izberite katere aplikacije 
za izmenjavo sporočil želite povezati z napravo. Ta sporočila se bodo sedaj izpisovala tudi 
na zaslonu ure. Če na uri izberete ’Messages’ z dolgim pritiskom, se vam prikažejo zadnja 
prejeta sporočila.
• ’More’ – v tem podmeniju najdete funkcijo ’reset’, ki bo izbrisala zabeležene statistike 
glede gibanja na uri. Z dolgim pritiskom na ’mac’ boste ugasnili uro. Z dolgim pritiskom na 
gumb pod sliko, lahko uro prižgete nazaj.
• ’Camera’ – pojdite v aplikacijo FitPro. Na uri z dolgim dotikom na ’camera’ aktivirate 
fotoaparat telefona. Sedaj ura deluje kot sprožilec za slikanje.

Merjenje srčnega utripa in krvnega tlak lahko izvedete na dva načina. V aplikaciji 
’step>Hear...’ s pritiskom na ’measure’. Na uri s kratkimi pritiski navigirajte do ikone srca. 
Z dolgim dotikom zaženete merjenje. Meritev poteka 30 sekund. Rezultat bo viden na 
zaslonu do naslednje meritve. V aplikaciji ’step>Hear...’ (ikona srce) imate pregled vseh 
merjenj z datumom in uro.


