IN LIFE – navodila za uporabo
pametne ure za uporabnike

A

B

Čestitamo! Ste uporabnik pametne ure. Ta naprava je
pravzaprav majhen pametni telefon. Za vsakdanjo uporabo
prilagamo navodila za uporabo nekaj osnovnih funkcij, več
boste po želji izvedeli na delavnici. Ura je lahko črna, rdeča,
oranžna, itd.
Naprava ima na dotik občutljiv zaslon (nanj lahko
pritisnemo) in dva gumba: A (zgornji), B (spodnji).
Splošno navodilo: Na zaslon in gumba se ali klikne ali tišči.
Če ne veste, najprej kliknite in če ne uspe, potem tiščite.

Napravo prvič prižgemo z dolgim pritiskom na gumb A.
(To uporabimo le, kadar popolnoma spraznimo baterijo. Če je
ura prižgana, ne tiščite gumba A, da ne izklopite programa.)

V primeru, da ura po prižigu ne preklopi v način IN LIFE, to
storite tako, da potegnete zaslon v levo ter iz seznama izberete
ikono IN LIFE.

Koliko je ura?
Če želimo pogledati, koliko je ura, zaslon prižgemo s kratkim
pritiskom na katerikoli gumb. S ponovnim pritiskom na gumb
A zaslon ugasnemo.
Indikator stanja baterije
(strela označuje polnjenje)
Datum

Ura

Klic na pomoč vklopimo, če prižgemo zaslon in nato
tiščimo gumb B.
Na zaslonu se za eno sekundo pokaže leva slika, nato pa desna
(klic). Če je linija zasedena, se klic samodejno ponavlja.

Če si premislimo, klic prekinemo s klikom na rdečo slušalko
na zaslonu. Potem tiščimo na rdeč zaslon.
Samodejno zaznavanje padcev in nevarnosti
Če se alarm samodejno sproži, se pokaže spodnji zaslon (vprašaj
na rdečem polju). Alarm lahko izklopimo z daljšim pritiskom na
zaslon (zaslon postane zelen, nato pa spet pokaže čas).

Ura prikazuje tudi obvestila. Če želimo prikazano obvestilo
odstraniti, to storimo s pritiskom na zaslon.

Ker je ura hkrati tudi telefon, lahko sprejemamo klice. Če
nas nekdo pokliče, se prikaže sledeči zaslon.

Zaslon pokaže ime osebe, ki nas kliče. Klic sprejmemo s
pritiskom na zeleno slušalko (levo spodaj). Pogovarjamo se
tako, da uro približamo ustom.
Klic zavrnemo ali prekinemo s pritiskom na rdečo slušalko
(desno spodaj).

Uro je potrebno polniti enkrat dnevno ali ko je baterija
prazna. Takrat se indikator polnosti baterije obarva rdeče.

Polnjenje ure s priloženim polnilcem prikazujeta spodnji
sliki. Črno ploščico, na katero je pritrjen električni kabel,
položimo na spodnjo stran ure, tako da se kontakti stikajo.

Ure ne najdem
1. S telefonom pokličite telefonsko številko vaše ure, ura
se bo začela oglašati.
2. Kontaktirajte skrbnika.

Ura se oglaša
Če ure ne nosite, si jo nadenite na roko ali kontaktirajte skrbnika.
Če je ura na roki:
1. Preverite stanje baterije in jo po potrebi napolnite.
2. Preverite, ali ste prejeli opomnik. Opomnik potrdite s
pritiskom na zaslon.

Kako izklopim uro
Kontaktirajte skrbnika.

Kako vrnem uro na domači zaslon (zaslon s
prikazom časa)
Pritisnite na gumb A, ter se po potrebi premaknite iz nastavitev
na zaslon z uro (potegnite zaslon v levo).

Ura se ne odziva
1. Priklopite uro na polnilec. Počakajte nekaj minut in jo
poskusite ponovno prižgati.
2. Če se ura še vedno ne odziva, kontaktirajte skrbnika.

