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Uporabniški priročnik



Dobrodošli in čestitke ob nakupu pametne ure Lenovo E1 Max. Ura spremlja vaše 

vsakodnevne dejavnosti in ponuja vpogled v vaše zdravje in dobro počutje. 

 

Vzdrževanje ure 
 
Pri vzdrževanju pametne ure upoštevajte naslednje nasvete: 

① Pametno uro redno čistite, zlasti njeno spodnjo stran, in skrbite, da bo spodji del 
suh. 

② Prilagodite tesnost pametne ure tako, da zagotovite kroženje zraka. 

③ Priporočljivo je, da na zapestju, na katerem nosite pametno uro, ne uporabljate 
preveč izdelkov za nego kože.  

④ Če se pojavi kakršna koli kožna reakcija ali nelagodje, pametno uro odstranite in 
se po potrebi posvetujte z zdravnikom.  

 
Shematski prikaz glavnega dela pametne ure 
 

 

Vklop  

Pritisnite in držite zaslon za 3 sekunde ali priključite magnetni polnilni kabel, da 

napolnite pametno zapestnico. 



Prenos in povezava z aplikacijo za pametno uro  
 
1.Prenesite in namestite aplikacijo.  
 

Z mobilnim telefonom poskenirajte kodo QR in prenesite aplikacijo.  
Za sistem IOS izberite trgovino APP in poiščite "Lenovo Sports". 
Za sistem Android, izberite Google Play, da prenesete in namestite "Lenovo 
Sports" ali poskenirate kodo QR za prenos. 

 

 

Lenovo Sports 

Opomba: mobilni telefon mora podpirati operacijski sistem Android 5.1 ali IOS 8.0 ali 

novejšo različico ter Bluetooth 4.0 ali novejšo različico. 

 

2. Povežite pametno uro z aplikacijo  

① Kliknite "Dodaj napravo", da povežete pametno uro. 

② Kliknite na svojo napravo na seznamu najdenih naprav. 

③ Sistem IOS bo prikazal zahtevo za seznanitev Bluetooth in za potrditev lahko 

kliknete na to zahtevo.  

④ Naprava se bo neposredno povezala s sistemom Android. 

⑤ Po zgornjih korakih bo naprava uspešno povezana s telefonom. 

 



Predstavitev funkcij pametne ure:  

Stanje vklopa.  

Preklapljanje med spodaj da prikazanimi meniji na glavnem zaslonu: 

 

Odstranitev naprave  

Pri mobilnem telefonu s sistemom Android lahko prekinete povezavo  z mobilnim telefonom 

tako, da preprosto kliknete na "Odstrani napravo". 

 

V primeru, da ste uro povezali z mobilnim telefonom Apple morate po prekinitvi povezave 

klikniti simbol na desni strani v nastavitvah - Bluetooth in izbrati možnost "Pozabi to 

napravo", kot je prikazano spodaj: 

       



Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) 

 

1. Zakaj pametna ura samodejno prekine bluetooth povezavo, ko se ugasne zaslon 

sistema Android? 

1> Zaklepanje ozadja aplikacije. Ko je proces Lenovo Sports odstranjen, bo pametna ura 

prekinila povezavo z mobilnim telefonom. 

2> Nastavite samodejni zagon aplikacije. 

3> Neomejeno delovanje v ozadju. Mobilni telefon z operacijskim sistemom Android, v 

katerega je nameščena aplikacija, privzeto omejuje delovanje v ozadju, zato je aplikacijo 

potrebno ročno nastaviti na neomejeno delovanje v ozadju brez omejitev. 

 

2. Zakaj pametna ura ne prejema potisnih obvestil? 

1> Potrdite, da imate vklopljeno možnost potisnih sporočil na mobilnem telefonu. 

2> Potrdite, da se obvestila lahko normalno prikažejo v vrstici za obvestila mobilnega 

telefona. Potiskanje sporočil na pametni uri se zaključi z branjem sporočil  iz obvestilne 

vrstice mobilnega telefona. Pametna ura ne bo prejela potisnega sporočila, če v vrstici za 

obvestila mobilnega telefona ni nobenega sporočila.(Poiskati morate nastavitve obveščanja 

v nastavitvah mobilnega telefona in vklopiti obveščanje za We Chat, klic QQ, SMS in 

odjemalcu mobilnega telefona). 

3> Vklopite mobilni telefon – pojdite v Nastavitve. V zgornje iskalno polje vpišite "Notification 

use right" (Pravice za uporabo obvestil) in ponovno odprite program Lenovo Sport. 

3. Ali lahko pametno uro uporabljate v vroči kopeli? 

Odgovor: voda v kopeli ima razmeroma visoko temperaturo in lahko prodre v pametno uro. 

Ko se temperatura zniža, se para kondenzira v tekočino. Kapljice lahko povzročijo kratek 

stik v pametni uri in poškodujejo vezje. Ni priporočljivo, da pametno uro nosite med 

kopanjem.  

 

Opozorilo: 

Pametna ura se ne sme uporabljati v zdravstvene namene, čeprav lahko dinamično 

spremlja srčni utrip v realnem času. Preden se lotite novega športa, se posvetujte z 

zdravnikom. 

 

 

 

 

 

 


