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Navodila za navigacijo do funkcij in gumbe na zaslonu ure!
Ura ima zaslon na upravljanje z dotikom s svetlim barvitim zaslonom in 
gumbi 
Funkcijska navigacija!
Po zaslonu se lahko pomikate s podrsanjem levo/desno ali s 
podrsanjem gor/dol 

Privzet prikaz na sprednji strani ure je lahko:!
!
!
 

• Podrsajte od vrha navzdol za 
ogled nastavitev ure.!
 

 



 

 

!
 

• Podrsajte od 
spodaj navzgor za 
ogled sporočil in 
ostalih obvestil.!
!
!
!
!
!

!
 
• Podrsajte v levo za ogled hitrega 
menija, ki vam omogoča, da z enim 
klikom odprete katero koli funkcijo. 
Lahko se pomikate po meniju in 
izberete ikono z belo piko. Izbrana 
ikona se nato prikaže na sredini, tam 
pa jo lahko kliknete in dostopate do 
funkcije!
!

!
!
!
!
 

• a) Povlecite desno za ogled korakov, spanja, zdravja (zajem 
srčnega utripa, SPO2), vremena, zaklopa, predvajalnika, dihanja.!
 

• b) Pri vsaki funkciji si lahko ogledate podrobnosti, ko podrsate 
navzdol. 



 

 

 
 

• SPO2!

 
 
 
 



 

 

 
Operacije gumbov 
Kratek pritisk stranskega gumba 

• Za odklepanje zaslona v stanju zaklenjenega zaslona 
• Za vrnitev na zaslon sprednje 

strani ure iz vnosa v meniju prve 
stopnje v stanju odkleno!
!
 

Daljši pritisk stranskega gumba 
• Za vklop in izklop!

 
 
 
Nošenje ure in polnjenje 

Priporočljivo je, da uro nosite zmerno 
tesno zapeto na razdalji dveh prstov od zapestja, da zagotovite 
pravilno delovanje optičnega merilnika srčnega utripa!
 

Polnjenje!
 

• Za polnjenje ure priključite vhod USB polnilnika ure v polnilnik za 
mobilni telefon ali računalniški vhod USB. 

• Polnilnik postavite na zadnjo stran ure, kot je prikazano na sliki in 
polnilnik se bo samodejno povezal z magnetom. 

• Na zaslonu se prikaže ikona polnjenja, ki prikazuje, da se ura 
polni. 



 

 

 

Uporaba funkcij 

!
!
!
!
Ura ima veliko funkcij, do 
katerih lahko dostopate 
tako, da podrsate v levo 
do menija. Kratek opis 
funkcij je spodaj: 

 



 

 

Ura ima 2 vrsti menija. Eden, ki je privzeto na voljo, kot je prikazano 
zgoraj, drugi pa je pogled mreže. Po želji lahko uporabnik spremeni 
vrsto pogleda v nastavitvah. 

• Sporočilo – Prejeta sporočila lahko 
preverite tako, da se kliknete to 
funkcijo.!
!
!
!
!

!
!
!
 
• Koraki – Ura spremlja vse korake, ki 
jih naredite čez dan. Kliknite na 
funkcijo, da si ogledate podrobnosti.!
!
 
 

 
 

• Spanje – Ura dnevno spremlja vaš 
spanec. Kliknite za ogled 
podrobnosti.!
!
!
!
!
!



 

 

!
 
• Srčni utrip – Ta funkcija vam 
omogoča spremljanje srčnega utripa.!
!
 
 
 
 

 
 
 

• Vadba – Ta funkcija omogoča 8 načinov vadbe. Spremljajte svoje 
cilje pri vadbi z dotikom. Ogledate si lahko naslednje dejavnosti: 
Tek, hoja, kolesarjenje, preskakovanje, nogomet, košarka, 
badminton, plavanje.!

!
 



 

 

• Igra – Uživajte v igranju iger na vašem zapestju. 

!
 

• Spremljanje kisika (SPO2) – Ta funkcija vam omogoča 
spremljanje/preverjanje ravni kisika.!

!
 

 

!
 
 



 

 

 
• Vreme – Lahko preverite trenutno 

vreme in napoved za naslednji 
dan, ti podatki se sinhronizirajo iz 
vaše aplikacije.!
 

 
 
 

• Kamera – Uživajte v 
fotografiranju, tako da upravljate 
kamero iz ure.!
!
!
!
 

!
 

• Glasba – Zdaj lahko upravljate 
glasbene funkcije iz ure!!
!
!
!
!
!
!
 



 

 

• Dihanje – Ta nova funkcija meri vašo aktivnost dihanja.!

!
!
 

• Nastavitve – Oglejte si druge funkcije s tem zavihkom.!

 
Druge nastavitve 
Nastavitve aplikacije 

Funkcija samodejnega zaklepanja v vaši aplikaciji vam omogoča, da 
nastavite čas, ki preteče, preden se ura samodejno zaklene ali izklopi 
zaslon. 

Sprednja stran ure 
• Spremenite sprednjo stran ure:!

Kratko pritisnite zaslon in nato podrsajte v desno, da vstopite v 
ustrezni način in izberete svojo najljubšo številčnico. Ko izberete 
številčnico ure, na kratko pritisnite zaslon. Vaša nova številčnica 
bo shranjena.!
 



 

 

• Spremenite sprednjo stran ure z aplikacijo:!
Kliknite vnos nastavitev Watch Face na strani »Profil« in nato 
prenesite in sinhronizirajte številčnice ure v Watch Face Store.  

Obvestila 
Omogočanje obvestil 
Med uporabo morate v aplikaciji Da Fit omogočiti ustrezna »opozorila 
aplikacije« ter ohraniti povezavo med uro in mobilnim telefonom. Če 
uporabljate napravo iOS, morate pred uporabo seznaniti uro in 
mobilni telefon preko povezave Bluetooth.!
Če uporabljate napravo Android, se prepričajte, da aplikacija lahko 
teče v ozadju, tako da lahko nenehno komunicira z uro.!
 
Ogled obvestil 

Ko ura prejme opozorilo za obvestilo, bo zavibrirala, da vas opomni in 
samodejno prikaže vsebino obvestila. Če obvestila ne vidite takoj, 
lahko podrsate navzdol po zaslonu s številčnico ure, da odprete 
sporočila in preverite obvestilo. 

Vadba 

Če na zaslonu s številčnico ure podrsate v levo, lahko vidite elemente 
aplikacije Dejavnosti. Za več informacij poglejte spodnji razdelek 
»Uvod v funkcijo vadbe«. 

Vreme 

Na strani z vremenom si lahko ogledate vreme za ta dan in vremenske 
informacije za naslednji dan. 

Vreme, ki ga prikazuje ura, pridobiva iz mobilnega telefona. Zato 
morate imeti vklopljen Bluetooth svojega mobilnega telefona, ki ga 
povežete z uro, da bo vremenska napoved posodobljena. 



 

 

Ob prejemu vremenskega opozorila bo tudi ura prejela opozorilo. 
Funkcijo za vremensko opozorilo lahko vklopite na strani »Profil« -> 
»Pametna ura « -> » Vremenske nastavitve « v aplikaciji Da Fit. 

Nastavitve 

Na strani z nastavitvami so na voljo elementi nastavitev za funkcije 
Štoparica, Alarm, Odštevanje, Svetlost, Vibracija, Teater, Ponastavitev, 
O aplikaciji, Izklop in QR koda aplikacije. 

• Štoparica: Zagon štoparice, pavziranje štoparice, označevanje 
časov in ponastavitev, ko je zaključeno. !
 

• Alarm: Ko zazvoni alarm na mobilnem telefonu, bo ura 
zavibrirala in vas opomnila na alarm.!
 

• Odštevanje: Odštevalnik časa vam omogoča štetje časa nazaj in 
omogoča uporabniku, da si postavi cilje in konča določeno 
aktivnost pravočasno, zavibrira 3-krat.!
 

• Vibracija: Ta funkcija omogoča uporabniku, da vklopi in izklopi 
vibracije ure.!

 
• Svetlost: Svetlost je prikazana s črto 
in z dotikom črte prilagodite svetlost 
zaslona.!
!
!
!
 

• !
!



 

 

!
 

• Teater: To je način, pri katerem se 
svetlost zmanjša in vibracije 
ugasnejo.!
!
!
!

!
 
• Tovarniška ponastavitev: To je 
funkcija za ponastavitev vseh podatkov, 
za ponastavitev pritisnete in držite gumb 
na dotik. Za tem boste videli potrditveno 
pogovorno okno. Po ponastavitvi morate 
uro pred uporabo ponovno povezati.!
!
!

!
 

• O aplikaciji: Različico vdelane 
programske opreme in naslov Bluetooth 
ure si lahko ogledate na strani z 

informacijami.!
!
!
!
!
 
• Izklop: To je funkcija za izklop ure.!
!
 



 

 

• QR koda aplikacije: Prikaže QR 
kodo na zaslonu ure, tako da jo 
lahko skenirate s kamero 
mobilnega telefona, da 
prenesete aplikacijo.!
 

!
 
!
Opomnik o stanju ure 
Vhodni klic 

Ko ura prejme dohodne klice, bo zavibrirala, da vas opomni. Prav tako 
lahko sprejmete ali zavrnete klic. 

Opozorila v mirovanju!
Ko dolgo sedite, bo ura zavibrirala in vas opomnila, da za nekaj časa 
vstanete. Pred uporabo te funkcije morate omogočiti opozorila v 
stanju pripravljenosti tako, da kliknete »Profil« -> »Moje naprave« in v 
aplikaciji Da Fit vklopite opozorila v stanju pripravljenosti. 

!
 



 

 

Obvestila o ciljih 

Ko število korakov doseže nastavljeni cilj, bo ura vibrirala, da vas 
opomni. Pred uporabo te funkcije morate omogočiti obvestila o ciljih, 
tako da kliknete »Profil« -> »Moje naprave« in v aplikaciji Da Fit 
vklopite obvestila o ciljih. 

 

 

Opozorilo za alarm ure 

Ko zazvoni alarm na mobilnem telefonu, bo 
ura zavibrirala in vas opomnila na alarm. 
Pred uporabo te funkcije morate omogočiti 
opozorilo za alarm ure, tako da kliknete 
»Profil« -> »Moje naprave« in v aplikaciji Da 
Fit vklopite alarm za uro. 

 

 

 



 

 

Uvod v funkcijo vadbe 
Začetek vadbe 

Obstajata dva pristopa za začetek vadbe: 

• Izberite vrsto vadbe v načinu vadbe in pritisnite zeleno zastavico, 
da nastavite cilje; 

• Pritisnite na želeno vadbo in začela se bo s prednastavljeno 
vadbo. 

Ura trenutno podpira naslednje načine vadbe: hoja, tek, kolesarjenje, 
preskakovanje, nogomet, košarka, badminton. Pred začetkom vadbe 
je priporočljivo preveriti, ali je prostora za shranjevanje na uri dovolj. 

!
 
!
!
Dnevno vzdrževanje ure!
 

1. Priporočljivo je, da uro in pas za uro redno čistite z vlažno krpo in 
ju pred nošenjem posušite z mehko krpo.. 

2. Ne uporabljajte detergentov, kot so milo, razkužilo za roke ali 
pena za kopanje, da preprečite, da bi ostanki kemikalij dražili 
kožo ali poškodovali napravo. 

!
!
!



 

 

!
 

Previdnostni ukrepi 
• Ura je vodoodporna in odporna na prah po standardu IP65, 

vendar ni primerna za plavanje ali kopanje. 
• Ure ne uporabljajte pod vodo. Če je potopljena v vodi, ne 

uporabljajte zaslona na dotik in ne polnite ure, dokler se 
popolnoma ne posuši. 

• Ura ni odporna na erozivne tekočine, kot so morska voda, kisle in 
alkalne raztopine ter kemični reagenti. Poškodbe ali okvare, ki 
jih povzroči voda, napačna ali nepravilna uporaba, niso 
zajete v garanciji.!
 

Prenos in povezava pametne ure z aplikacijo Da Fit 
1. Prenesite in namestite aplikacijo Da Fit. 
2. Skenirajte QR kodo z mobilnim telefonom za prenos aplikacije. 
3. Za IOS sistem izberite APP Store, poiščite Da Fit aplikacijo.!

 
Za Android siystem izberite Google Play za prenos in namestitev Da Fit 
aplikacije. Ali skenirajte QR kodo za prenos.!
Opomba: vaš mobilni telefon mora podpirati Android 5.1 ali IOS 8.0 
ali več in Bluetooth 4.0 ali več. 



 

 

Povezava pametne ure z aplikacijo Da Fit!
!
!
!
 
• Kliknite »Dodaj napravo«, da 
povežete pametno uro. 
• Kliknite svojo napravo na seznamu 
skeniranih naprav.!
!
!
!
!
!
!
!

 
• Sistem IOS bo prikazal 

zahtevo za seznanjanje z 
Bluetooth in lahko kliknete 
na Bluetooth »Pairing«, da 
potrdite neposredno 
povezavo s sistemom 
Android.!
 

• Povezava je uspešna.!
 


