
PAMETNA URA 

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Polnjenje
Polnjenje naprave, da postane aktivna pred prvo uporabo. Če 
želite napravo napolniti, priključite polnilni kabel v napajalnik ali 
vhod USB v računalniku.

Seznanitev Funkcije pametne ure

Odprite aplikacijo in nastavite svoj profil

Končano

Na seznamu najdenijh naprav izberite 
svojo napravo

Pojdite na "Naprava", kliknite 
"Dodaj napravo".

Šport
Ura lahko beleži in prikazuje trenutni 
srčni utrip, porabo toplote.

OPOMBA: Statistika gibanja se ob 
polnoči ponastavi na nič.

Spanje
Če pametno uro nosite med spanjem, 
lahko na zaslonu in v aplikaciji prikaže 
podatke o prespanih urah in kakovosti 
spanja.

OPOMBA: Statistika spanja se ob 20:00 
ponastavi na nič.

Test srčnega utripa
Tapnite ikono srčnega utripa, da 
začnete meriti srčni utrip.
Na strani srčnega utripa si lahko 
ogledate podatke o zadnjih 
meritvah srčnega utripa.

Trening
Pritisnite in držite stran za vadbo 
zaženete novo beleženje vadbo, pri 
čemer lahko izbirate med 8 
športnimi aktivostmi. Na strani s 
podatki o vadbi bodo prikazani 
podatki, zabeleženi med zadnjim 
opravljenim treningom.

Funkcije pametne ure  Spoznajte svojo napravo  Spoznajte svojo napravo
Prenos aplikacije poteka

Vreme
"Na strani s podatki o vremenu si 
lahko ogledate trenutne ali 
vremenske podatke za naslednji 
dan" Po povezavi z aplikacijo se 
vremenski podatki sinhronizirajo. Te 
informacije ne bodo posodobljene, 
če naprava dlje časa ni bila 
povezana.

Opomnik za sporočila
Naprava lahko sinhronizira dohodna 
obvestila iz Twitterja, Facebooka, 
WhatsAppa, Instagrama itd. 
Naprava lahko shrani 3 zadnja 
sporočila.
Opomba: Obvestilo o dohodnih 
sporočilih lahko vklopite/izklopite v 
aplikaciji.

Daljinski sprožilec
Po priključitvi naprave lahko na 
daljavo upravljate fotoaparat v 
telefonu.

Daljinski upravljalnik 
predvajalnika glasbe
Po povezavi naprave lahko na 
daljavo upravljate predvajalnik 
glasbe v telefonu.

Druge funkcije
Druge funkcije vključujejo 
štoparico, prilagoditev svetlosti, 
način Tiho, tovarniško 
ponastavitev in izklop.

Štoparica
Tapnite gumb za vklop na 
strani s štoparico, da začnete 
meriti čas.

Tihi alarmi
V aplikaciji nastavite alarm, 
naprava bo vibrirala in vas 
opomnila na čas.

Opomnik za telesno aktivnost
Naprava bo vibrirala in vas 
opomnila, da je čas da se sprostite 
po 1 uri sedenja.
Opomba: Funkcijo lahko 
vklopite/izklopite v aplikaciji.

1. Uporaba v vlažnih razmerah
"Vaša naprava je vodoodporna, kar pomeni, da je 
odporna na dež in nenamerno močenje, pa tudi, da 
lahko prenese treninge, ko se maksimalno potite."
OPOMBA: S pametno uro ne plavajte. Prav tako ne 
priporočamo prhanja z zapestnico; čeprav voda napravi ne bo 
škodovala, pa zaradi nošenja 24 ur na dan vaša koža ne more 
dihati. Vedno, ko zapestnico zmočite, jo temeljito posušite, 
preden si jo ponovno nadenete.

2. Uporaba gumba na dotik 
Z enim dotikom na območju dotikanja pod glavnim 
zaslonom lahko prebudite napravo in preklopite na 
druge funkcionalne strani. Pritisnite in držite območje 
dotikanja za dostop do ostalih funkcij.

3.Uporaba hitrega pogleda
S hitrim pogledom lahko  na pametni uri preverite čas ali 
sporočilo iz telefona, ne da bi se je dotaknili. Samo obrnite 
zapestje proti sebi in za nekaj sekund se bo prikazal zaslon s 
časom.

1.Okoljski pogoji
Delovna temperatura:  -10°C do 50°C (14°F do 122°F 9
Temperatura brez delovanja: od -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)

2.Velikost
Primeren za zapestja z obsegom približno med 14 in 19,5 cm.

3.Odstranjevanje in recikliranje
Zavedajte se, da je za pravilno odstranjevanje in 
recikliranje pametne ure in pripadajočih komponent 
odgovoren potrošnik. Pametne ure ne odlagajte med 
običajne gospodinjske odpadke, saj pametna ura velja za 
elektronski odpadek in jo je treba oddati v lokalni 
zbiralnici elektronske opreme.
Za več informacij se obrnite na lokalni organ za ravnanje 
z odpadno elektronsko opremo ali na prodajalca, pri 
katerem ste izdelek kupili.

Skenirajte naslednjo kodo QR, in nato prenesite in 
namestite aplikacijo.

Skenirajte kodo QR in prenesite

Funkcije pametne ureFunkcije pametne ureFunkcije pametne ureFunkcije pametne ure


