
Pametna zapestnica in BT slušalka 2v1 TWIN BRACE 

 

 
 

NAVODILA ZA UPORABO 

 

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.  

 

To je izjemna naprava, z dvema funkcijama - je pametna zapestnica z vgrajeno bluetooth slušalko. 

Bluetooth pametna zapestnica Twin Brace ima vgrajene senzorje za spremljanje srčnega utripa in 

natančno beleženje celodnevnih dejavnosti, kot so koraki, razdalja in porabljene kalorije.  

 

Ta priročnik obravnava varnostne smernice in navodila za uporabo. Pred uporabo naprave 

natančno preglejte ta priročnik. 

 

  

Paket vsebuje:  

1 x Bluetooth slušalka 

1 x zapestni trak 

1 x USB napajalni kabel 

1 x navodila za uporabo 

1 x certifikat 

 

Opomba: ta ura nima aplikacije za povezavo, zato se lahko poveže s telefonom prek Bluetooth 
funkcije. Z njo  lahko uživate v glasbi in klicih. Meni ure je v angleščini. 
 
 



TEHNIČNE LASTNOSTI 

 
Material: ABS plastika 
Zaslon: 2,4 cm, TFT barvni 
Funkcije: štetje korakov, proaba kalorij, opravljena razdalja, srčni utrip, analiza spanja, alarm. 
Ločljivost: 160 x 80 
BT: BT 4.2 
Združljivost: z operacijskim sistemom Android 4.4/iOS 8.0 in novejšimi  

Zmogljivost baterije: 100-130 mAh 
Polnjenje: prek USB 
Jezik aplikacije: angleščina 
Barva: črna 
 
Specifikacije slušalke: 
Dohodni klic: samodejno ga sprejmi in 
odgovori 
Ena slušalka: enokanalni izhod 

 

Lastnosti pametne zapestnice: 
združljiva z operacijskima sistemoma iOS in 
Android ter vsemi napravami Bluetooth 
Nizka poraba, 20-30 dni v stanju 
pripravljenosti 

Vodotesnost: IP67* 

*IP67 pomeni popolna zaščita pred trdnimi delci in efektom potopitve v vodo v globino med 15 cm 

in 1 m. 

 

SESTAVNI DELI NAPRAVE 
 

 

 

 

 

 

 

1. Snemljiva zasnova 

2. Gumb za sprostitev slušalke 

3. Kakovostni sprejemnik slušalke 

4. Vhod za polnjenje  

5. Sistem za spremljanje srčnega utripa 

6. Silikonski zapestni trak 

7. Kovinski zatič 
8. Večfunkcijska tipka na dotik 
9. Gumb za vklop Bluetooth funkcije in  

sprejemanje  klicev



OPOZORILA 

 

Naprava vsebuje električno opremo, ki lahko povzroči poškodbe, če se ne uporablja pravilno. Na 

primer, daljši stiki lahko pri nekaterih uporabnikih prispevajo h kožnim alergijam. Če želite zmanjšati 

draženje, preberite varnostne smernice na naslednjih straneh, da zagotovite pravilno uporabo in 

nego. 

 Med polnjenjem naprave ne izpostavljajte tekočini, vlagi ali dežju; naprave ne polnite, ko 

je mokra, saj lahko to povzroči električni udar in poškodbe. 

 Napravo ohranjajte čisto in suho. Za čiščenje naprave ne uporabljajte abrazivnih čistil. 

 Če imate kakršno koli predhodno stanje, ki bi lahko vplivalo na uporabo te naprave, se pred 

uporabo posvetujte s svojim zdravnikom. 

 Zapestnega traka ne nosite pretesno. Če je vaša naprava vroča ali topla ali če povzroča 

draženje ali nelagodje na koži, jo prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom. 

 Naprave ne izpostavljajte izredno visokim ali nizkim temperaturam. 

 Naprave ne puščajte blizu odprtega ognja, kot so kuhalne peči, sveče ali kamini. 

 Ta izdelek NI igračka - nikoli ne dovolite otrokom ali hišnim ljubljenčkom, da se igrajo s tem 

izdelkom. Izdelek vedno shranjujte nedosegljivo otrokom. Številni majhni delci, ki jih 

naprava vsebuje, lahko povzročijo zadušitev, če jih zaužijete. 

 Naprave nikoli ne poskušajte zlorabiti, zdrobiti, odpirati, popravljati ali razstavljati. S tem 

boste razveljavili garancijo in lahko povzročili nevarnost za uporabnika. 

 Naprave ne uporabljajte v savni ali parni sobi. 

 Naprave se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko to povzroči praske in poškodbe.  

 Napravo, baterijo naprave in paket odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.   

 Med vožnjo ali v drugih podobnih okoliščinah, kjer bi nepozornost ali moteči dejavniki 

lahko povzročili telesne poškodbe ali poškodbe uporabnika, ne preverjajte nobenih 

obvestil ali kakršnih koli informacij na zaslonu naprave. Med vadbo vedno bodite pozorni 

na svojo okolico. 

 Naprave ali baterij NE razstavljajte, ne spreminjajte, ne prebadajte in ne poškodujte. 

 NE odstranjujte in ne poskušajte odstranjevati baterij, ki jih ne more zamenjati uporabnik. 

 Naprave ali baterij NE izpostavljajte ognju, eksploziji ali drugim nevarnostim. 

 Če imate srčni spodbujevalnik ali drugo notranjo elektronsko napravo, se pred uporabo 

merilnika srčnega utripa posvetujte s svojim zdravnikom. 

 Optični merilnik srčnega utripa zapestja oddaja zeleno svetlobo in občasno utripa. Če 

imate epilepsijo ali ste občutljivi na utripajoče luči, se posvetujte s svojim zdravnikom. 

 Naprava, dodatki, merilnik srčnega utripa in z njimi povezani podatki se uporabljajo samo 

za rekreativne namene in ne za medicinske namene ter niso namenjeni diagnosticiranju, 

spremljanju, zdravljenju, zdravljenju ali preprečevanju kakršne koli bolezni ali stanja. 

 Odčitki srčnega utripa so zgolj referenčni, za posledice napačnih odčitkov ne prevzemamo 

nobene odgovornosti. Medtem ko tehnologija optičnega merilnika srčnega utripa zapestja 

po navadi zagotavlja najboljšo oceno uporabnikovega srčnega utripa, obstajajo prirojene 

omejitve tehnologije, ki lahko povzročijo, da so nekateri odčitki srčnega utripa v določenih 

okoliščinah netočni, vključno z uporabnikovimi fizičnimi značilnostmi ter vrsto in 

intenzivnost aktivnosti. 



 Sledilnik aktivnosti temelji na senzorjih, ki spremljajo vaše gibanje in druge meritve. 

Podatki in informacije, ki jih zagotavljajo te naprave, naj bi predstavljali natančno oceno 

vaše dejavnosti in meritev, ki jih spremljate, vendar morda niso popolnoma natančni, 

vključno s podatki o korakih, spanju, razdalji, srčnem utripu in kalorijah. 

 Če imate ekcem, alergije ali astmo, je verjetno večja verjetnost, da boste dražili kožo ali 

alergijo zaradi nošenja naprave. 

 Ne glede na to, ali imate zgoraj navedena stanja ali ne, če začnete na zapestju občutiti 

nelagodje ali draženje kože, odstranite napravo. Če simptomi ne izginejo po več kot 2-3 

dneh ne uporabe naprave, se obrnite na zdravnika. 

 Če se med nošenjem sledilnika aktivnosti potite več kot dve uri, očistite in posušite 

zapestni trak in zapestje, da se izognete draženju kože. 

 Dolgotrajno drgnjenje in pritisk lahko draži kožo, zato si zapestje sprostite tako, da po 

daljšem nošenju trak odstranite za eno uro. 

 Redno čistite zapestje in sledilnik aktivnosti, zlasti po potenju med vadbo ali 

izpostavljenosti snovmi, kot sta milo ali detergent, ki se lahko pritrdijo na notranjo stran 

sledilca. 

 Čeprav je sledilnik aktivnosti odporen na vodo, ni dobro, da na koži nosite moker pas. 

 

 

NAVODILA ZA UPORABO 

Opis 

Pametna Bluetooth zapestnica Twin Brace je kakovostne izdelave, čudovitega dizajna in nudi 

večnamensko delovanje. Uporablja se za: poslušanje glasbe /  štetje korakov / merjenje porabe 

kalorij / merjenje spanja / prikaz časa / opomnik o dogodkih / opomnik o dohodnih klicih  

O FUNKCIJAH:  

Prikaz časa in datuma – glavni zaslon prikazuje čas v obliki 24 ur, datum in dan v tednu. Na 

glavnem zaslonu lahko preverite tudi stanje baterije in ali je funkcija Bluetooth vklopljena ali 

izklopljena.  

Merilnik korakov – spremljajte stanje vaših korakov. Sledilnik aktivnosti vsak dan beleži število 

vaših narejenih korakov. Sledilnik aktivnosti ima vgrajen senzor. Zabeleži vaše korake, ko 

zamahnete z roko. Včasih se lahko podatki na napravi prikažejo nekoliko z zamudo. Koraki se bodo 

ponastavili, če boste hodili stalno manj kot 10 korakov. Če želite preveriti natančnost merjenja, 

hodite ležerno in neprekinjeno do 100 ali več korakov.  

Merilnik razdalje –  sledilnik aktivnosti natančno zapiše vašo prehojeno razdaljo v kilometrih.   

Merilnik porabljenih kalorij – meri porabljene kalorije za vsak dan  

Merilnik spanja – nošenje zapestnice med spanjem samodejno spremlja kakovost vašega spanja.  

Alarmni opomnik -  če nastavite alarm, bo v času alarma zapestnica zavibrirala, kar ne bo zmotilo 

ostalih oseb.  

Opomnik o dohodnem klicu – če pride do dohodnega klica, bo zapestnica zavibrirala.  



1. VKLOP NAPRAVE 

V stanju izklopa pritisnite gumb za vklop in ga držite nekaj časa (5-6 sekund oziroma, vse dokler 

zaslon ne zasveti). Sprostite gumb in dvakrat zaporedoma pritisnite gumb na dotik.  

2. NASTAVITEV FUNKCIJ 

General rule: za prikaz zaslona enkrat ali dvakrat hitro pritisnite na tipko na dotik.  

Ko zaslon zasveti, bo vsak pritisk na tipko na dotik pokazal drugačno funkcijo; step (koraki), kcal 

(kalorije), km(razdalja), bpm (srčni utrip), sleep (nadzor spanja), set (nastavitve), off (izklop). Če 

želite nastaviti čas, pojdite v način za nastavitev – SET; na gumb za dotik pritisnite 6x, da pridete do 

ikone SET  , nato gumb za dotik držite nekaj sekund da vstopite v način za nastavljanje. 

Pokazale se bodo naslednje ikone; 

 

 

1. Čas 

2. Alarm 

3. Časovna omejitev zaslona 

4. Izbris/ponastavitev 

5. Izhod 

 

 

 

Če želite nastaviti čas – nekaj sekund pridržite tipko na dotik. Najprej določite leto nato datum in 

nato še čas. Vsak kratek pritisk na tipko na dotik bo povečal vrednost in vsak dolg pritisk bo potrdil 

izbrano vrednost.  

Če želite nastaviti alarm –  nekaj sekund pridržite tipko na dotik na ikoni alarma. Nastavite čas, za 

katerega želite alarm. Vsak kratek pritisk bo povečal vrednost in vsak dolg pritisk bo potrdil izbrano 

vrednost. Ko določite čas alarma, morate alarm potrditi še s kljukico. To lahko storite tako, da nekaj 

sekund držite tipko na dotik. Če želite alarm izklopiti, odstranite kljukico.   

Če želite nastaviti časovno omejitev zaslona – nekaj sekund pridržite tipko na dotik na ikoni za 

časovno omejitev zaslona. V tej nastavitvi lahko izberete, po koliko sekundah bo zaslon prešel v 

stanje spanja. Časovno omejitev zaslona nastavite glede na vaše želje. Izbirate lahko med 2,4,5,6,7 

in 8 sekund. Vsak kratek pritisk na tipko na dotik bo povečal vrednost in vsak dolg dotik bo potrdil 

izbrano vrednost.   



Če želite izbrisati podatke – nekaj sekund pridržite tipko na dotik na ikoni za izbris. Izberite 

odgovor yes (da) in tipko na dotik držite nekaj časa, da izbris potrdite. Ura se bo ponastavila. V 

kolikor si premislite in podatkov ne želite izbrisati izberite odgovor No (ne) in pridržite tipko na 

dotik nekaj sekund.   

Če želite zapustiti način za nastavitve, izberite ikono izhod in nekaj sekund držite gumb na dotik, da 

se vrnete v glavni meni. 

Funkcija srčnega utripa (to funkcijo lahko uporabljate samo če nosite zapestnico): z uporabo tipke 

na dotik izberite ikono srčnega utripa; nekaj sekund držite tipko na dotik, da pričnete s testiranjem 

srčnega utripa, po merjenju ponovno nekaj sekund pridržite tipko na dotik, da zaključite test. 

Opomba: Pred uporabo se prepričajte, da se zapestni trak lepo prilega zapestju.    

Izklop: s tipko na dotik izberite ikono za izklop. Na ikoni nekaj sekund pridržite tipko na dotik. 

Zaslon ugasne in zapestnica se izklopi. Čas zaustavitve je 10-15 sekund.  

SEZNANJANJE Z BLUETOOTH POVEZAVO 

1.) Vklopite Bluetooth naprave. Vklopite ga s pritiskom na gumb za vklop/izklop Bluetooth funkcije, 

ki je lociran ob strani slušalke. Ko se Bluetooth naprave vključi se na zaslonu pokaže ikona  .   

2.) Prepričajte se, da ste vklopili tudi Bluetooth na vašem pametnem telefonu.  

3) prepričajte se, da je razdalja med vašim pametnim telefonom in sledilnikom aktivnosti znotraj 

0.5 metra. 

4) '‘Povežite napravi". Na vaši mobilni napravi pod nastavitvami poiščite Bluetooth naprave  - 

poiščite napravo Y3. Ko se naprava Y3 izpiše na zaslonu jo povežite z vašim telefonom.  

5) Če naprave niste uspeli najti, znova zaženite pametni telefon in Bluetooth ter ponovno 

poizkusite.  

Note:  Naprava bo prekinila povezavo s pametnim telefonom v naslednjem primeru: Bluetooth 

pametnega telefona je bil izključen ali presega običajno območje povezave Bluetooth (običajna 

razdalja Bluetooth je 10 metrov, zlahka ga je mogoče zmanjšati za stenami ali pohištvom itd.) 

POLNJENJE 

Če sledilnik aktivnosti uporabljate dalj časa, ga polnite vsaj enkrat mesečno, tako se boste izognili 

poškodbi baterije. Zadostovalo bo 120-minutno polnjenje.  

USB polnjenje: če želite napravo napolniti, najprej pritisnite gumba za sprostitev slušalke, ki sta 
locirana ob strani zapestnega traku. Napravo povežite z USB kablom in kabel priključite na zunanji 
vir napajanja (neposredno na USB vtičnico ali s pomočjo USB napajalnika, ki je priključen na 
napajanje). 
 
 
 

 



VZDRŽEVANJE 

 

 Če se zapestni trak zmoči – na primer pri znojenju ali tuširanju – ga pred ponovno uporabo 

na zapestju očistite in osušite.  

 Prepričajte se, da je vaša koža suha.  

 Sledilnika aktivnosti nikoli ne čistite z gospodinjskimi čistili. Prosimo uporabite blag 

detergent brez olj in maščob, dobro izperite in obrišite z mehko brisačko ali servetom.   

 

Ta izdelek ni medicinski pripomoček in ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali preprečevanju 

kakršnih koli bolezni. Natančnost naših naprav ni namenjena usklajevanju medicinskih 

pripomočkov ali znanstvenih merilnih naprav, temveč vam daje najboljše informacije, ki so na voljo 

v nosilnem sledilniku dejavnosti 

 

Pravilno odlaganje odpadkov 

Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da takšnega 

izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste poskrbeli za 

pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in 

človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s tem izdelkom. Recikliranje 

materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj podrobne informacije o recikliranju 

tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali 

trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

 
 Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES. 
 

 

 

 

 

 

 

Za več informacij o izdelku obiščite našo spletno stran 

https://vigoshop.si/  

Preverite posebne ponudbe in izkoristite ugodnosti, ki vam jih nudimo. 

 
IME IZDELKA: PAMETNA ZAPESTNICA 
IN BT SLUŠALKA 2V1 TWIN BRACE  
DRŽAVA IZVORA: KITAJSKA 
UVOZNIK: HS plus d.o.o. 

 
HS plus d.o.o. 

Gmajna 10, 1236 Trzin 
 
 

Za vse informacije pokličite na tel. Št: 01 777 43 86 ali pišite na e-mail naslov: info@vigoshop.si 

https://vigoshop.si/



