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6 Vsebina kompleta/deli napraveSLO

Vsebina kompleta/Deli naprave

1 Trak, 2x

2 Prikazovalni modul, odstranljiv

3 Zaslon (prikaz OLED)

4 Menijski gumb

5 Sponka

6 Polnilnik USB
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Hitro in preprosto do cilja s kodami QR
Ne glede na to, ali potrebujete informacije o izdelkih, nadomestne dele, dodatno 
opremo, podatke o garancijah izdelovalcev ali servisih ali si želite udobno ogledati 
videoposnetek z navodili – s kodami QR boste zlahka na cilju.

Kaj so kode QR?
Kode QR (QR = Quick Response oziroma hiter odziv) so grafične kode, ki jih je mogoče 
prebrati s kamero pametnega telefona in na primer vsebujejo povezavo do spletne 
strani ali kontaktne podatke.
Prednost za vas: Ni več nadležnega prepisovanja spletnih naslovov ali kontaktnih 
podatkov!
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Postopek:
Za optično branje kode QR potrebujete le pametni telefon, nameščen program (bralnik) 
za branje kod QR ter povezavo z internetom*. Bralniki kod QR so praviloma na voljo za 
brezplačen prenos iz spletne trgovine s programi (aplikacijami) vašega pametnega 
telefona.

Preizkusite zdaj
S pametnim telefonom preprosto optično preberite naslednjo kodo QR 
in izvedite več o Aldijevem izdelku, ki ste ga kupili.*

* Pri uporabi bralnika kod QR lahko nastanejo stroški povezave z  
internetom, kar je odvisno od vrste vaše naročnine.
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Splošno

Preberite in shranite navodila za uporabo
Ta navodila za uporabo spadajo k tej fitnes zapestnici (Fitness Wristband). 
Vsebujejo pomembne informacije o ravnanju z izdelkom in negi. Zaradi 
boljše razumljivosti je fitnes zapestnica (Fitness Wristband) v nadaljevanju 
poimenovana samo zapestnica. 
Pred začetkom uporabe zapestnice skrbno in v celoti preberite navodila za 
uporabo, zlasti varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil za uporabo 
lahko vodi do poškodb zapestnice. 
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Navodila za uporabo temeljijo na standardih in predpisih, ki veljajo v 
Evropski uniji. V tujini upoštevajte tudi predpise in zakone posamezne 
države.
Navodila za uporabo shranite za primer kasnejše uporabe. 
Če zapestnico izročite tretjim osebam, jim hkrati z njo obvezno izročite ta 
navodila za uporabo. 

Razlaga znakov
V navodilih za uporabo, na zapestnici ali na embalaži se uporabljajo naslednji simboli 
in opozorilne besede. 
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OPOZORILO! Opozorilna beseda označuje nevarnost s srednjo stopnjo 
tveganja, ki, če se ne prepreči, lahko ima za posledico smrt ali hudo telesno 
poškodbo.

POZOR! Opozorilna beseda označuje nevarnost z nizko stopnjo tveganja, 
ki, če se ne prepreči, lahko ima za posledico majhno ali zmerno telesno 
poškodbo.

OBVESTILO! Opozorilna beseda svari pred možno materialno škodo ali 
podaja koristne dodatne informacije.
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Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): S tem simbolom 
označeni izdelki izpolnjujejo zahteve direktiv R&TTE 1999/5/ES in RoHS 
2011/65/EU. 

Google Play™ in Android™ sta blagovni znamki družbe Google Inc.
Apple, logotip Apple, iPad in iPhone so blagovne znamke družbe Apple Inc., ki so regi-
strirane v ZDA in drugih državah. App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc.
Oznaka z besedo in logotip Bluetooth® sta registrirani blagovni znamki družbe Blue-
tooth SIG, Inc., uporaba teh oznak s strani družbe Krippl-Watches pa je pod licenco.

Druge blagovne znamke in blagovna imena so last njihovih lastnikov.
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Varnost

Namenska uporaba
Zapestnica je namenjena izključno za merjenje vaših aktivnosti in spalnih navad. 
Služi zbiranju podatkov, ki jih lahko analizirate s pomočjo aplikacije Crane Connect. S 
pomočjo teh podatkov lahko dosežete svoje cilje pri fitnesu, aktivnostih in spanju. 
Zapestnica je namenjena samo za zasebno uporabo in ni primerna za poslovne, tera-
pevtske ali medicinske namene. Ni igrača in ni medicinski pripomoček. 
Zapestnico uporabljajte samo na način, ki je opisan v teh navodilih za uporabo.  
Vsaka drugačna uporaba je nenamenska in lahko povzroči materialno škodo ali celo 
poškoduje ljudi.
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Izdelovalec ali prodajalec ne prevzema nobenega jamstva za škodo, nastalo zaradi 
nenamenske ali napačne uporabe. 

Varnostni napotki
OPOZORILO! 
Nevarnost zaužitja in zadušitve!
Če otroci ali živali pogoltnejo prikazovalni modul, se lahko z njim za-
dušijo.

 − Prikazovalni modul hranite zunaj dosega otrok in živali.  
 − Če otroci ali živali pogoltnejo prikazovalni modul,  

jih takoj odpeljite k zdravniku. 
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OPOZORILO! 
Nevarnost telesnih poškodb!
Nepravilna uporaba lahko povzroči hude poškodbe.

 − Če nosite srčni spodbujevalnik, se posvetujte s svojim zdravnikom, preden 
prvič uporabite zapestnico. 

OPOZORILO! 
Nevarnost eksplozije!
Če se akumulatorske baterije močno segrejejo, lahko eksplodirajo.

 − Ne segrevajte prikazovalnega modula. 
 − Zapestnice ne približujte vročim površinam. 
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 − Prikazovalnega modula ne mečite v odprt ogenj. 
 − Prikazovalni modul zaščitite pred neposrednimi sončnimi žarki. 
 − Baterije ne polnite v neposredni bližini vročih površin ali predmetov. 

OPOZORILO! 
Nevarnost razjed zaradi baterijske kisline!
Kislina, ki izteče iz baterij, lahko povzroči kemične razjede.

 − Preprečite stik kisline iz baterij s kožo, očmi in sluznicami. 
 − V primeru stika z baterijsko kislino prizadeta mesta takoj sperite z obilico 

čiste vode in po potrebi obiščite zdravnika.
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POZOR! 
Nevarnost telesnih poškodb!
Nepravilna uporaba lahko povzroči poškodbe.

 − Zapestnice ne uporabljajte, če ima vidne poškodbe. 
 − Ne odpirajte ohišja prikazovalnega modula, temveč popravilo prepustite 

strokovnjakom. Jamstvo in garancija sta izključena v primeru samovoljnih 
popravil ali napačne uporabe. 

OBVESTILO! 
Nevarnost poškodb!
Nestrokovno ravnanje z zapestnico lahko povzroči poškodbe.
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 − Zapestnici ne približujte ostrih predmetov. 
 − Zapestnico shranjujte tako, da ne more pasti v kad ali umivalnik. 
 − Ne jemljite baterije iz prikazovalnega modula; je fiksno integrirana in je ni 

mogoče zamenjati. 
 − Prazno baterijo polnite le s priloženim USB-polnilnikom preko računalnika 

ali preko zunanjega tokovnega napajanja. 
 − Zapestnico uporabljajte pri temperaturi okolice med -10 °C in +60 °C. 
 − Prikazovalnega modula ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. 
 − Ne postavljajte predmetov na zapestnico in ne pritiskajte na zaslon. 

OBVESTILO!
Izogibajte se močnim magnetnim poljem (npr. transformatorjem), sicer 
lahko nastanejo odstopanja pri prenosu izmerjenih podatkov.  
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Preverjanje zapestnice in vsebine kompleta
1. Vzemite zapestnico iz embalaže. 
2. Odstranite zaščitno folijo z zaslona 3 . 
3. Preverite, ali so v kompletu vsi deli (glejte sliko A).

4. Preverite, ali so posamezni deli morda poškodovani. Če so, zapestnice ne 
uporabljajte. Obrnite se na izdelovalčev servis na naslovu, navedenem na garancij-
skem listu. 

Funkcije
Za dosego svojih ciljev pri fitnesu, aktivnostih in spanju lahko z zapestnico beležite 
svoje aktivnosti in spalne navade. V načinih Koraki, Razdalja in Kalorije lahko na podlagi 
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prikaza napredka vidite, kako blizu ste svojemu postavljenemu cilju. Ko dosežete svoj 
cilj, začne ustrezni prikaz napredka utripati in zasliši se zvočni signal. Svoje cilje lahko 
nastavljate preko aplikacije Crane Connect. Da lahko ugotovite optimalno ciljno vred-
nost zase, aplikacija Crane Connect določi tudi individualne mejne vrednosti. 
Zapestnica ima naslednje funkcije: 
• čas
• koraki
• razdalja
• kalorije
• trajanje aktivnosti
• nadzor doseganja cilja
• nastavitev dnevnih ciljev (koraki, razdalja in kalorije samo v povezavi z aplikacijo 
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Crane Connect)
• spremljanje spanja v aplikaciji Crane Connect (faza budnosti, faza plitvega spanca, 

faza globokega spanca)
• funkcija alarma
V aplikaciji Crane Connect za vsako ciljno vrednost obstaja podroben prikaz. V njem 
lahko razčlenite dnevno zajete podatke. V podrobnem prikazu načina za spanje imate 
celo možnost prikaza svojih spalnih faz (faza budnosti, plitvega spanca in globokega spanca). 

Shranjevanje podatkov
Vsi izmerjeni podatki ostanejo v zapestnici shranjeni sedem dni. Od 8. do 30. dneva 
se shranjujejo le še skupne dnevne vrednosti. Če zapestnice v tem času ne povežete z 
aplikacijo Crane Connect, od 31. dneva naprej zadnji zapis prepiše prvega. 



22 FunkcijeSLO

Načini 
Zapestnica ima šest različnih načinov med katerimi lahko izbirate: 

Način Simbol
• način časa

• način števca korakov

• način razdalje

• način kalorij

• način trajanja aktivnosti

• način spanja
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Način časa 
Prvi prikazan način na prikazovalnem modulu je način časa. Iz tega načina lahko preklopite v 
druge načine. 

 − Za spremembo načina v načinu časa pritisnite menijski gumb 4 , kot sledi: 
 − Za preklop v način števca korakov enkrat pritisnite menijski gumb. 
 − Za preklop v način razdalje dvakrat pritisnite menijski gumb. 
 − Za preklop v način kalorij trikrat pritisnite menijski gumb. 
 − Za preklop v način trajanja aktivnosti štirikrat pritisnite menijski gumb. 
 − Za preklop v način spanja petkrat pritisnite menijski gumb.

Zaslon se po treh sekundah samodejno ugasne. Za ponovni vklop spet pritisnite 
menijski gumb. 



24 FunkcijeSLO

Način števca korakov 
Zapestnica šteje korake, ki jih naredite čez dan. Več korakov ste čez dan naredili, tem 
daljši bo prikaz napredka na zgornjem robu zaslona. Na njem lahko odčitate trenutni 
napredek do svojega cilja korakov. Ko svoj cilj korakov dosežete, začne prikaz napredka 
utripati in zasliši se zvočni signal. Tovarniška nastavitev je 10.000 korakov kot dnevni 
cilj. To nastavitev lahko spremenite preko aplikacije Crane Connect. 

Ob 24:00 se števec korakov samodejno ponastavi na nič. 

OBVESTILO!
Ko je zapestnica v načinu spanja, števec ne šteje korakov, ki jih naredite.
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Način razdalje 
Zapestnica šteje razdaljo v km, ki jo prehodite čez dan. Izračun temelji na preštetih 
korakih in vaših individualnih podatkih (dolžina koraka, telesna višina, spol), ki jih 
zapestnica pridobi iz aplikacije Crane Connect. 
Več razdalje ste čez dan prehodili, tem daljši bo prikaz napredka na zgornjem robu 
zaslona. Na njem lahko odčitate trenutni napredek do svojega cilja razdalje. Ko svoj cilj 
razdalje dosežete, začne prikaz napredka utripati in zasliši se zvočni signal. Tovarniška 
nastavitev je 6 km korakov kot dnevni cilj. To nastavitev lahko spremenite preko aplika-
cije Crane Connect. 
Ob 24:00 se razdalja samodejno nastavi nazaj na nič. 
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OBVESTILO!
Ko je zapestnica v načinu spanja, števec ne šteje razdalje ki jo prehodite.

Način kalorij 
Zapestnica šteje kalorije, ki jih porabite čez dan. Izračun temelji na vaši aktivnosti in 
vaših individualnih podatkih (telesna višina, starost, spol, teža, trajanje spanja itd.), 
ki jih zapestnica pridobi iz aplikacije Crane Connect. Več kalorij porabite čez dan, tem 
daljši bo prikaz napredka na zgornjem robu zaslona. Na njem lahko odčitate trenutni 
napredek do svojega dnevnega cilja. Ko porabite želeno število kalorij, začne prikaz 
napredka utripati in zasliši se zvočni signal.  
Tovarniška nastavitev je 3.000 kalorij kot dnevni cilj. To nastavitev lahko spremenite 
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preko aplikacije Crane Connect. Porabljene kalorije lahko vidite neposredno na 
zapestnici ali preko aplikacije Crane Connect. 
Ob 24:00 se kalorije samodejno nastavijo nazaj na nič. Upoštevajte, da tudi med 
spanjem porabljate kalorije in da se beleženje kalorij začne ob 24:00.

Način trajanja aktivnosti 
Zapestnica meri vaš aktiven čas v urah in minutah. Ob 24:00 se trajanja aktivnosti 
samodejno ponastavi na nič. 

Način spanja 
Zapestnica meri vaše spanje v urah in minutah. Zapestnica ne zazna samodejno, da 
spite – način spanja morate aktivirati (glejte poglavje „Aktiviranje načina spanja“). 
Nosite zapestnico tudi, ko greste spat. 



28 FunkcijeSLO

Zapestnica beleži trajanje in kakovost vašega spanca, preko aplikacije Crane Connect 
pa lahko vidite analizo vaših faz in kakovosti spanja. 

Funkcija alarma
Preko aplikacije Crane Connect lahko nastavite funkcijo alarma. Skupno lahko nastavite 
do tri alarme. Ko se alarm aktivira, se približno 30 sekund sliši zvočni signal in prikaz na 
zaslonu preklaplja med simbolom alarma  in trenutnim časom. 

 − Za izklop alarma pritisnite menijski gumb 4 . 

Združljive naprave Bluetooth®
Naslednje naprave, ki imajo funkcijo Bluetooth® Smart Ready (Bluetooth® 4.0), so 
združljive z aplikacijo Crane Connect: 
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• Apple® iPhone® 4s in novejše različice
• Apple® iPad® 3. generacije in novejše različice 
• Apple® iPad mini™ 1. generacije in novejše različice
• Apple® iPad Air™ in novejše različice
• Pametni telefoni in tablice z Android™ 4.3 in novejše različice 

OBVESTILO!
Seznam vseh združljivih naprav najdete na spletu pod  
www.cranesportsconnect.com/compatibility. 

Vodotesnost
V naslednji tabeli si preberite, v katerih pogojih je zapestnica odporna na vodo do 
3 bare. 
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Pogoji Vodotesnost do 3 bare*
Pršenje dežja Da 

Pranje rok (škropljenje) Da, toda zapestnice ne potapljajte v vodo. 

Tuširanje Ne 

Kopanje/plavanje Ne 

Vodni športi (npr. potapljanje) Ne 
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Podatek v barih se nanaša na zračni nadtlak, ki je bil uporabljen v sklopu preizkusa 
vodotesnosti zapestnice po DIN 8310. 

Uporaba
Polnjenje akumulatorske baterije
Stanje napolnjenosti baterije lahko odčitate na zaslonu. Stanje napolnjenosti je prika-
zano v naslednjih prikazih: 

Prikaz Stanje 
napolnje-
nosti
78 – 100 %
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Prikaz Stanje 
napolnje-
nosti
56 – 77 %

33 – 55 %

11 – 32 %

0 – 10 %
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 − Da ugotovite, če je baterija popolnoma prazna, pritisnite menijski gumb 4 . 
Na zaslonu se za tri sekunde prikaže simbol . 

Baterijo napolnite na naslednji način:
1. Vzemite prikazovalni modul 2  iz traka 1  ali iz sponke 5  (glejte sliko B). 
2. Vstavite prikazovalni modul v USB-polnilnik 6  (glejte sliko C). 
3. Priključite USB-polnilnik npr. na računalnik. 

OBVESTILO!
Za polnjenje lahko uporabljate tudi omrežni adapter z USB-priključkom (ni 
v vsebini kompleta). 
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Vstavljanje prikazovalnega modula
 − Prikazovalni modul 2  pritisnite v trak 1  ali sponko 5  tako, da je trdno name-

ščen in ne more pasti ven (glejte sliko D). 
Zapestnico ste uspešno sestavili in jo zdaj lahko uporabljate. 

Namestitev traku/sponke

OBVESTILO!
Priporočamo, da zapestnice ne nosite na dominantni roki.   

 − Namestite želen trak 1  skupaj s prikazovalnim modulom 2  okoli svojega za-
pestja in zaprite trak. 
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Trak ne sme biti premočno, vendar tudi ne preohlapno nameščen okoli zapestja. Ne 
smete čutiti bolečin, vendar ga tudi ne smete zgubiti. 

 − Ali pa pritrdite sponko 5  skupaj s prikazovalnim modulom 2  npr. na žep, na 
majico, na modrc ali na pas. 

Vklop prikazovalnega modula
OBVESTILO!
Pred prvo uporabo popolnoma napolnite zapestnico (glejte poglavje „Polnjenje 
akumulatorske baterije“). 

 − Za vklop prikazovalnega modula držite menijsko gumb 4  dve sekundi pritisnjeno 
– štiri sekunde, ko prvič vklopite prikazovalni modul. 
Na zaslonu se prikaže prikaz „How are you?“. 
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Izklop prikazovalnega modula
1. V načinu časa držite menijski gumb pritisnjen dve sekundi. 

Na zaslonu se prikažeta prikaza  „Pair?“ in „Off?“. 
2. Po prikazu „Off?“ pritisnite menijski gumb 4 , da izklopite prikazovalni modul.

Nastavljanje časa in časovnega formata
Način časa prikazuje trenutni čas. Tega aplikacija Crane Connect samodejno prevzame. 
V aplikaciji lahko nastavite časovni format 24 h ali 12 h. 

Prenos in namestitev programa Crane Connect App
Če želite zapestnico uporabljati skupaj z aplikacijo Crane Connect, morate aplikacijo 
Crane Connect najprej prenesti in jo npr. namestiti v svoj pametni telefon. 
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 − Brezplačno aplikacijo Crane Connect si prenesite iz trgovin App Store, Google Play 
Store, pod www.cranesportsconnect.com/downloads ali preko sledeče kode QR.  

Koda QR za Android: Koda QR za iOS:

 − Aplikacijo Crane Connect namestite v svoj pametni telefon. 
Pri tem korak za korakom upoštevajte navodila.

 Nastavitev uporabnika
Če želite v aplikaciji Crane Connect nastaviti uporabnika, upoštevajte ta postopek:

1. Odprite aplikacijo Crane Connect v svojem pametnem telefonu. 
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V meniju „Home“ (Domov) lahko izberete naslednje točke:
 − Activity Tracker (Fitnes zapestnica)
 − Tutorials (Videoposnetki z navodili)
 − All Settings (Vse nastavitve)
 − FAQ (Pogosta vprašanja)

2. Za opravljaje nastavitev, specifičnih za uporabnika ali izdelek, izberite simbol 
programa „All Settings“ (Vse nastavitve). 
Zdaj se na zaslonu pokažejo različni simboli. 

3. Za nastavitev novega uporabnika oz. prijavo z obstoječim uporabnikom, izberite 
simbol „User Settings“ (Uporabniške nastavitve). 
Korak za korakom upoštevajte navodila aplikacije Crane Connect. 
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OBVESTILO!
Nove uporabnike lahko določite tudi preko spletne strani  
www.cranesportsconnect.com. 

Povezava zapestnice z aplikacijo Crane Connect

OBVESTILO!
Pazite, da je funkcija Bluetooth® na vašem pametnem telefonu aktivira-
na.  

1. Ko opravite uporabniške nastavitve, se vrnite v meni „All Settings“. 
2. Izberite simbol „Activity Tracker“ (Fitnes zapestnica).

Sedaj lahko opravljate ostale nastavitve zapestnice. 
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3. Da zapestnico povežete s svojim pametnim telefonom, izberite v polju „Pairing“ 
točko „Connect“. 

4. Izberite „Pair?“ na prikazovalnem modulu 2 , tako da v načinu časa približno dve 
sekundi držite pritisnjen menijski gumb 4 . 
Najprej se na zaslonu 3  prikaže prikaz simbola baterije in nato prikaz „Pair?“. 

5. Ponovno pritisnite menijski gumb. 
Na zaslonu se pojavi prikaz „Pairing...“, ki traja približno 20 sekund. Zapestnica se 
v med tem časom povezuje z vašim pametnim telefonom. Ko je povezava uspešno 
vzpostavljena, se na zaslonu prikaže simbol . Če povezave ni bilo mogoče vzpo-
staviti, se na zaslonu prikaže simbol . 

6. Ko ste zapestnico uspešno povezali s svojim pametnim telefonom, se vrnite v meni 
„Home“. 
Od tam preko simbola „Activity Tracker“ (Fitnes zapestnicapridete) do vseh analiz 
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izmerjenih podatkov. 
Takoj ko zapestnico povežete z aplikacijo Crane Connect, se v njo prenesejo vsi 
zabeleženi podatki. 

OBVESTILO!
Ko je internetna povezava vašega pametnega telefona aktivirana, 
se vsi podatki preko aplikacije Crane Connect samodejno naložijo na 
spletno stran www.cranesportsconnect.com in se tam za stalno shranijo.

Uporaba zapestnice brez aplikacije Crane Connect
Zapestnico lahko uporabljate tudi brez aplikacije Crane Connect. Pri tem upoštevajte, 
da se za ugotavljanje porabljenih kalorij in razdalje uporabijo osebni podatki povpreč-
nega uporabnika. Zaradi tega lahko dejanski rezultati odstopajo od ugotovljenih 
podatkov. 
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V datoteki lahko brez aplikacije Crane Connect shranite podatke samo za trenutni dan. 
Samo, če podatke prenesete in jih ob obstoječi povezavi s spletom naložite na spletno 
stran, jih je mogoče za stalno shraniti in prikazati. 
Brez aplikacije Crane Connect ni mogoče prilagoditi tovarniško nastavljenih ciljev vašim 
individualnim ciljem. Tovarniško nastavljeni so:
• Cilj korakov: 10.000 korakov
• Cilj razdalje: 6 km
• Poraba kalorij: 3.000 kalorij

Aktiviranje načina spanja
Nosite zapestnico, kadar greste spat, in aktivirajte način spanja na naslednji način: 

1. V načinu spanja držite menijski gumb 4  pritisnjen približno dve sekundi. 
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Na zaslonu se pojavi prikaz „Sleep?“. 
2. Ponovno pritisnite menijski gumb, da aktivirate način spanja. 

Na zaslonu se prikaže simbol . Način spanja je aktiviran. Od sedaj naprej 
se beležita trajanje in kakovost vašega spanca. Zbrane podatke lahko vidite preko 
aplikacije Crane Connect. 

OBVESTILO!
Če sedaj pritisnete menijski gumb, se na zaslonu prikaže trenutni čas.  

Deaktiviranje načina spanja
1. Ko se zbudite, držite menijski gumb 4  pritisnjen približno dve sekundi. 

Na zaslonu se pojavi prikaz „Wake?“. 
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2. Za končanje načina spanja pritisnite menijski gumb. 
Na zaslonu se za kratek čas zaporedoma pojavita prikaz  in nazadnje zabeleže-
no trajanje spanca. 
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Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje zapestnice

OBVESTILO! 
Nevarnost poškodb!
Nestrokovno ravnanje z zapestnico lahko povzroči poškodbe. 

 − Ne uporabljajte nobenih agresivnih čistilnih sredstev, krtač s 
kovinskimi ali najlonskimi ščetinami ter ostrih ali kovinskih pred-
metov za čiščenje, kot so noži, trde lopatice in podobno. Omenje-
ne snovi lahko poškodujejo površine.
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 − Prikazovalnega modula ne potapljajte v vodo ali druge tekočine. 

 − Trak 1  obrišite z mehko ščetko, nekaj vode in blagim milom. 
 − Prikazovalni modul 2  obrišite z mehko vlažno krpo, ki se ne kosmati. 
 − Trak in prikazovalni modul naj se popolnoma posušita na zraku, preden ju shranite. 
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Shranjevanje zapestnice

OBVESTILO! 
Nevarnost poškodb!
Nestrokovno ravnanje z zapestnico lahko povzroči poškodbe.

 − Zapestnico vedno hranite na primernem kraju na temperaturi 
med -20 °C in +70 °C. 

 − Zapestnice ne izpostavljajte neposrednim sončnim žarkom. 

 − Zapestnico shranite na čistem in suhem mestu. 
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Iskanje in odpravljanje napak
Naslednje informacije in pogosta vprašanja poiščite na naši internetni strani ter težave 
poskusite sami odpraviti:  
www.cranesportsconnect.com/faq 

Napaka Rešitev
Niso se prenesli vsi izmerjeni 
podatki. 

Če v preteklih 30 dneh niste opravili sinhronizacije 
z aplikacijo Crane Connect, se podatki, izmerjeni 
pred tem, prepišejo.  
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Napaka Rešitev
Povezave med zapestnico in 
pametnim telefonom ni mogoče 
vzpostaviti. 

 − Izklopite in znova vklopite funkcijo Blueto-
oth® na pametnem telefonu. 

 − Nato na zapestnici ponovno zaženite posto-
pek povezave. 

 − Izklopite in znova vklopite svoj pametni tele-
fon. 

 − V meniju Bluetooth® vklopite vidnost svojega 
pametnega telefona. 

 − Ponovno namestite aplikacijo Crane Connect 
namestite v svoj pametni. 



50 Izjava o skladnostiSLO

OBVESTILO!
 − Preden reklamirate zapestnico, preverite, ali je baterija prazna in 

jo po potrebi napolnite. 

Izjava o skladnosti
Podjetje Krippl-Watches izjavlja, da je fitnes zapestnica ((Fitness Wristband) (št. modela 
HO5-CDAT-2A/2B/2C/2D) v skladu s temeljnimi zahtevami in drugimi zadevnimi določili 
direktiv R&TTE 1999/5/ES in RoHS 2011/65/EU.
Celotno besedilo izjave o skladnosti dobite na naši spletni strani: 
www.produktservice.info (EAN-Code: 20020484). 



51Tehnični podatki SLO

Tehnični podatki
Št. modela: HO5-CDAT-2A/2B/2C/2D
Številka izdelka: 92072
Delovna temperatura: od -10 °C do +60 °C
Baterija: Akumulatorska baterija
Dolžina zapestnice: pribl. 27 cm
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Odlaganje med odpadke
Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo med odpadke odložite ločeno po vrstah materialov. Lepenko in 
karton oddajte med odpadni papir, folije pa med sekundarne surovine.

Odstranjevanje zapestnice med odpadke
Zapestnico med odpadke odložite v skladu s predpisi in zakoni, ki veljajo v 
vaši državi. 
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Baterij in akumulatorskih baterij ni dovoljeno odlagati med gospodinjske 
odpadke!
 Vsak potrošnik ima zakonsko dolžnost, da vse baterije in akumulatorske bate-

rije, ne glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, odda na zbirno mesto 
v svoji občini, mestni četrti ali trgovini, da se odstranijo na okolju prijazen 
način. Baterijo oddajte na zbirno mesto le, ko je izpraznjena. 

* z naslednjimi oznakami: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec
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Vaši podatki: 

Ime kupca:

Poštna številka in kraj:

Ulica:

                                                            E-pošta:

Datum nakupa *: 
* Priporočamo, da skupaj s to garancijsko kartico shranite tudi račun. 

Kraj nakupa:

gARANCIjSkI LIST
FITNES ZAPESTNICA (FITNESS WRISTBAND)
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Opis napake:

Podpis:

Izpolnjen garancijski list pošljite skupaj z izdelkom 
v okvari na naslov:
Naslov(i) servisa:
Thesaurus d.o.o.
Stanežiče 95
1210 Ljubljana
SLOVENIA LETA

gARANCIjE

POPRODAjNA PODPORA

service@produktservice.info
00386 31 581155

Številka izdelka: 92072

04/2015

Številka izdelka/proizvajalca: HO5-CDAT-2A/2B/2C/2D
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garancijski pogoji
Garancijska doba traja 3 leta in začne 
teči z dnem nakupa oziroma na dan 
predaje blaga ter velja le za 
izdelke, ki so bili kupljeni na 
območju Republike Slovenije. Pri 
uveljavljanju garancije je potreb-
no predložiti račun in izpolnjen 
garancijski list. Zato vas prosimo, 
da račun in garancijski list shranite!

Spoštovane stranke!

Žal je napačna uporaba aparata razlog za približno 

95% reklamacij. S koristnimi nasveti našega  

posebej za vas urejenega servisnega centra, lahko te 

težave enostavno odpravite, zato nas pokličite ali pa 

se javite po e-pošti ali po faksu.

Preden pošljete aparat na servis ali ga vrnete  

prodajalcu vam svetujemo, da se oglasite na naši de-

žurni telefonski številki, kjer vam bomo pomagali in 

vam tako prihranili nepotrebne poti.



58 SLO  Garancija

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali pro-
izvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista 
mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi višje sile, 
nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali ne-
pravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokov-
nega posega v izdelek.
Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne iz-
ključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.
Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevze-
mata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garan-
cijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive.
Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki 
začne teči z izročitvijo blaga. Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek 
popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. 
garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe 
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dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta po preteku garan-
cijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji Hofer 
prodajalni, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.

Oznaka proizvajalca/uvoznika:
Krippl-Watches
Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Str. 41
4600 Wels
AUSTRIA

Podjetje in sedež prodajalca:
Hofer trgovina d.o.o. 
Kranjska cesta 1
1225 Lukovica
SLOVENIJA
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