
 

 

SMART STEEL URA ZA MOŠKE  

UPORABNIŠKI PRIROČNIK 
1. Osnovni parametri 

2. Prenos aplikacije 

3. Funkcije in nastavitve aplikacije 

4. Odpravljanje težav 

5. Izjava o omejitvi odgovornosti 

 

1. OSNOVNI PARAMETRI 

Tip naprave: Pametna ura  
Tip baterije: Litijev polimer 
Vibracijski motor: Podprto  
Sinhronizacijski način: Bluetooth 4.0 
Delovna temperatura: -10°C / +50°C  
Senzor, Merilnik z nizko porabo 
Sistemske zahteve: Android 4.4 ali več; ios 7.1 ali več 

2. PRENOS APLIKACIJE 

Poiščite “TFit” v trgovini z aplikacijami (Apple store/Google store). 
 
POMEMBNO: 
Ko prvič odprete aplikacijo, boste zaprošeni za dovoljenje, 
da omogočite dostop do lokacije telefona, bluetooth in 
obvestil. Strinjajte se za VSE omenjeno, sicer lahko pride 
do napak v povezavi. Ura sinhronizira vreme, čas, obvestila 
aplikacij, klice in sporočila.   

 



 

 

 
 

Povezava pametne ure 

1. Vključite pametno uro: na dolgo pritisnite stranski gumb, za 3-5 sekund 

2. Vključite Bluetooth na telefonu in omogočite lokacijske storitve ter se prepričajte, da 
ura ni povezana z drugimi napravami. Odprite TFit aplikacijo na vašem mobilnem 
telefonu. Nastavite svoje osebne informacije.  

3. Kliknite zavihek “Oprema” in povežite z vašo uro preko bluetooth. Lahko tudi skenirate 
QR kodo vaše ure za povezavo.  

 

Nasveti za prvo uporabo: 
Ob prvi uporabi ure se prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena. 

1. Uro polnite s priloženim polnilnikom. Lahko povežete s katerim koli USB polnilnikom 
ali prenosnikom. Med polnjenjem se na zaslonu prikaže simbol polnjenja. Če naprave 
dalj časa ne uporabljate, jo napolnite vsak mesec. 

2. Ko je ura povezana s “TFit”, bo sinhronizirala čas, datum in vreme. 

3. Kako ugasniti napravo: Na sprednji strani ure na dolgo za 5 sekund pritisnite osnovni 
gumb, nato izberite izklop. Ura se bo z vibriranjem ugasnila. 
 

3. FUNKCIJE IN NASTAVITVE TFIT APLIKACIJE 

Osnovni vmesnik / številčnica 
Spremenite glavno številčnico: Odprite 
zavihek »Oprema« in izberite »Izbira 
številčnic« za dostop do vseh številčnic. 
Prav tako lahko spremenite številčnico na 
uri s preprostim dolgim pritiskom na 
glavni zaslon ure. 

Osebni profil 
Nastavite osebne podatke, ko se prijavite. 
To bo pomagalo do boljših meritev.  

Obvestila o klicih 
Če je funkcija opozarjanja na klic 
omogočena, bo ura vibrirala in prikazala 
ime ali številko klicatelja.  

Obvestila aplikacije 
Če je ta funkcija omogočena, bo ura 
vibrirala ob sporočilih iz Whatsapp, 



 

 

Facebook, twitter in podobno. 
 
Alarmi: nastavite alarme. 
Potresite za fotografiranje: ta funkcija bo kontrolirala vaš mobilni telefon, ki bo naredil 
fotgrafije. 
 

Opomba: 

1. Ko uporabljate GPS v športnem načinu, vklopite lokacijske storitve za telefon in 
napravo, ura uporablja funkcijo GPS telefona 

2. Podatki o korakih, spanju, srčnem utripu, krvnem tlaku in nasičenosti s kisikom v krvi 
bodo iz ure sinhronizirani z aplikacijo. Ustrezne podatke lahko sinhronizirate tako, da 
povlečete ustrezno stran navzdol. Podrobnejšo analizo informacij in beleženje 
podatkov si lahko ogledate v aplikaciji. 

Vmesnik s funkcijami ure 

1. Prikaz ure: na dolgo pritisnite na prikazovalnik ure, da prikaz lahko spremenite v 4 
različne številčnice ure.  

2. Podrsajte levo: Na številčnici ure povlecite v levo za dostop do števca korakov, 
krvnega tlaka, srčnega utripa, spanja in sporočil. 
Podrsajte desno za dostop do vseh športnih načinov. 
Podrsajte dol z vrha zaslona za dostop do baterije in hitrih funkcij, kot je svetlost.  
Podrsajte navzgor od spodnjega dela zaslona za dostop do menija ure in nastavitev. 
 

4. ODPRAVLJANJE TEŽAV 

Zakaj ura ne sprejme obvestil o sporočilih v sistemu Android? 
Ker lahko mobilni telefon Android samodejno počisti aplikacije, ki se običajno ne 
uporabljajo, bo to lahko povzročilo prekinitev povezave z uro in ne bo več potisnih obvestil. 

1. Prepričajte se, da ste vključili obvestila v nastavitvah aplikacije TFit. 

2. Prepričajte se, da je sporočilo mogoče prikazati v vrstici za obvestila mobilnega 
telefona, obvestilo o sporočilu se potisne z branjem obvestil telefona. Ura ne more 
prejeti obvestila, če je potiskanje obvestil izklopljeno v nastavitvah mobilnega 
telefona. 
Pomni: Nastavitve obvestil poiščite v nastavitvah telefona, vključite WhatsApp, 
Facebook, Twitter, Phone, SMS. 

Zakaj se podatki o krvnem tlaku razlikujejo od sfigmomanometra? 

Razliko med podatki pametne ure in sfigmomanometrom določajo številni dejavniki. 
Merilno mesto sfigmomanometra je pri radialni arteriji, merilno mesto ure pa sta dve glavni 
veji arteriole. Običajno je razlika med merjenjem krvnega tlaka v aorti in meritvijo v mikro 
arterijah približno 3~40. zaradi pretoka krvi v arteriji v smeri centrifuge, če uporabljate 



 

 

pametno uro in sfigmomanometer z istočasnim merjenjem, lahko trak sfigmomanometra 
povzroči, da je vaš komolec pod pritiskom. Krvni pretok v spodnjo vejo arterije je oviran in 
povečan je žilni tlak, zaradi česar bo razlika večja. 

 

Zakaj pametne ure ne morem uporabljati v kopeli&toplicah&savni? 

Temperatura kopalne vode je relativno visoka, proizvede veliko vodne pare, vodna para pa 
je plin. Njen molekularni polmer je majhen, zlahka se infiltrira skozi reže okvira ure in ko 
temperatura pade se bo para ponovno kondenzirala v tekočino. Vodne kapljice lahko zlahka 
povzročijo kratek stik v uri, poškodujejo vezje in poškodujejo samo uro. 

5. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI 

Življenjska doba baterije se razlikuje glede na okolje in način uporabe (časovni zaslon, 
obvestila). Ta izdelek ni medicinski pripomoček. Ure in njene aplikacije se ne smejo 
uporabljati za diagnosticiranje, zdravljenje ali preprečevanje bolezni in zdravstvenih težav. 
najprej se posvetujte s kvalificiranim zdravnikom, če želite spremeniti svoje navade, kot so 
vadba in spanje. 

Naše podjetje si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni in izboljša 
funkcije, opisane v tem priročniku. Hkrati si pridržujemo tudi pravico do nenehnega 
posodabljanja izdelka. 
 


