
 

 

Ženska pametna ura Smart Steel 
uporabniški priročnik 
!

Prosimo, da pred uporabo izdelka preberete ta priročnik. 

Opombe:!

1.1 Podjetje si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega priročnika brez 

kakršnega koli nadaljnjega obvestila. Popolnoma normalno je, da se nekatere 

funkcije v določenih različicah programske opreme med seboj razlikujejo.!

1.2 Prosimo, da izdelek polnete s konfiguriranim kablom najmanj 2 uri, preden ga 

uporabite.!

1.3 Pred uporabo izdelka morate povezati sinhronizacijski čas aplikacije in vnesti 

svoje osebne podatke.!

1.4 Ta izdelek podpira standard vodoodpornosti IP68 in ni primeren za globinsko 

potapljanje. Vroča voda, čaj in druge korozivne tekočine so za uro škodljive in ne bo 

možno uveljavljati garancijie za izdelek in brezplačnih storitev vzdrževanja. 

1.Pregled izdelka 



 

 

Modele je mogoče kombinirati z:!

Android: podpora OS 5.0 in več!

iPhone: podpora OS 9.0 in več 

2.Način prilagajanja zaponke (za kovinske pasove s sponko) 

• Diagram pasu (Slika I). 

• Prvič uporabite sponko, da dvignite zaponko in jo premaknite v pravilen 

položaj (Slika 2). 

• Položaj sedeža sponke je poravnan z utorom na nasprotni strani traku (Slika 

3). 

• Kavelj zataknite, nato pa potisnite zaponko navzdol (Slika 4). 

 



 

 

3.Osnovne funkcije!
 
3.1 Osnovne operacije 

Vključite pametno uro 

Pritisnite in držite območje za dotik pametne ure ali stranski gumb 3 sekunde, da jo 
vključite; kratko pritisnite stranski gumb ali območje z enim dotikom, da prebudite uro 
iz stanja pripravljenosti.!
!
Izključite pametno uro!
Za dalj časa pritisnite območje na dotik na področju za izklop, da vstopite v vmesnik 
za izbiro izklopa.!
!
Opomba: Če izključite uro med polnjenjem, se bo ura samodejno vklopila nazaj.!

                         

 

 

 

 

 

 

                        (Slika 1)                                                       (Slika 2)!
 

3.2 Izbira teme 

Na dolgo pritisnite gumb na dotik v vmesniku za izbiro teme (Slika 3),!
Vstopite v vmesnik za izbiro klicanja (Slika 4)!
Enkrat pritisnite gumb za ogled klicnega vmesnika, na dolgo pritisnite gumb za  
preklop na željeno temo. 

 

  

 

 

                   (Slika 3)                                                                    (Slika 4) 

 



 

 

3.3 Koraki, kalorije in razdalja 

Ob vključitvi ure je štetje korakov, kalorij in razdalje samodejno vključeno in podatki o 

gibanju so prikazani v realnem času. 

Ko je ura uspešno povezana z aplikacijo, bodo športni podatki samodejno 

sinhronizirani v realnem času (ali ročno osveženi), da se podatki ure naložijo v 

aplikacijo, podatki ure pa se izbrišejo ob 00:00 0' uri vsak dan.  

3.4 Srčni utrip 

Na dolgo pritisnite gumb na dotik na vmesniku srčnega utripa, da začnete meriti !
(Slika 6)!
Pritisnite in držite za izhod iz merilnega vmesnika ali kratko pritisnite stranski gumb, 

da se vrnete neposredno v glavni vmesnik. Zgodovina testa je prikazana na glavnem 

vmesniku srčnega utripa (Slika 5). !
Med spremljanjem srčnega utripa je treba uro tesno zapeti na zapestju. 

  

 

 

 

                     (Slika 5)     (Slika 6) 
 

3.5 Spremljanje spanca 

Privzeti čas spremljanja spanja na uri je od 22.00 zvečer do 8.00 zjutraj. Če pametno 

uro nosite med spanjem, potem lahko preverite čas spanja zjutraj ob 8:00 uri v 

vmesniku za spanje (Slika 7). Ko je ura uspešno povezana z aplikacijo, bodo podatki 



 

 

o spanju samodejno sinhronizirani v realnem času (ali ročno osveženi), da se 

podatki ure naložijo v aplikacijo. 

 
  

 

 

       (Slika 7)  

3.6 Fiziološka faza 

Po povezavi z aplikacijo najprej nastavite osebni fiziološki čas in cikel, nato pa bo 

ura samodejno prikazala trenutno fiziološko fazo.  

3.7 Športni način 

Preklopite na vmesnik za športni način, na dolgo pritisnite gumb na dotik, da vstopite 

v športni način. Na voljo je 9 športnih načinov: tek, hoja, plezanje, kolesarjenje, 

plavanje, namizni tenis, košarka, badminton in nogomet, kot je prikazano spodaj: 

                            (tek)            (hoja) 



 

 

 (plezanje)           (kolesarjenje) 
 
                             

(plavanje)        (namizni tenis) 

          

(košarka)           (badminton) 

 
  

 

 



 

 

  

 

 

 

(nogomet) 

(1) Način tek, hoja, plezanje 

Na dolgo pritisnite gumb na dotik, da zavibrira in vas opomni, da začnete z vadbo in 

prikaže podatke o času vadbe, številu korakov in srčnem utripu po vstopu v način 

teka, hoje in plezanja. Znova pritisnite in držite gumb na dotik, da opomnite napravo, 

da ustavi gibanje in prikaže trenutne podatke o vadbi in en sam dotik za preklop iz 

športnega načina po prekinitvi vadbe. 

(2) Način kolesarjenje, plavanje, namizni tenis, košarka, badminton, nogomet 

Na dolgo pritisnite gumb na dotik, da zavibrira in vas opomni, da začnete vadbo in 

prikaže podatke o času vadbe, kalorijah in srčnem utripu po vstopu v športni način.!
Znova pritisnite in držite gumb na dotik po ustavitvi gibanja za prikaz trenutnih 

podatkov o vadbi in z enim samim dotikom preklopite iz športnega načina po 

prekinitvi vadbe. 

3.8 Štoparica 

Na dolgo pritisnite gumb na dotik na vmesniku štoparice, da vstopite v vmesnik 

štoparice, z enim dotikom začnete meriti čas, nato pa ustavite merjenje časa prav 

tako z enim dotikom, na dolgo pritisnite za izhod iz vmesnika štoparice. 

 



 

 

4 Prenos aplikacije in navodila 

4.1 Namestitev aplikacije 

(1) S svojim mobilnim telefonom skenirajte spodnjo kodo QR, da prenesete aplikacijo 

in sledite navodilom za njeno namestitev. 

  
(2) Poiščite "F Fit" v Google Play Store ali v Apple App store za prenos  

(3) Povežite aplikacijo z uro 

Kliknite za vstop v aplikacijo, izberite “Prijava” ali “Registracija novega uporabnika”, 

(Slika 8).!

Po uspešni prijavi izpolnite svoje zdravstvene podatke, tako da lahko ura bolje 

optimizira merjenje. (Slika 9). !

Kliknite ikono ure spodaj, da vstopite v stran z opremo (slika 10), nato pritisnite 

“Kliknite, da dodate svojo napravo”, poiščite pravo Bluetooth ime svoje naprave in 

pritisnite. Vaša pametna ura bi se morala po tem povezati in sinhronizirati datum in 

čas.  



 

 

     (Slika 8)                          (Slika 9)           (Slika 10) 

5.Druge funkcije (lahko se uporabljajo po povezavi z aplikacijo) 

5.1 Opomnik na dohodne klice 

Če želite izbrati da, pritisnite modro barvo; Če želite izbrati ne, pritisnite sivo barvo. 

Ko telefon prejme dohodne klice, so lahko poslani na uro, da vas opomni na klice. 

5.2 Opomnik za obvestila 

Pritisnite “Opomnik za obvestila”, da vstopite v stran z nastavitvami. Za vsako 

aplikacijo izberite da, pritisnite do modre barve; da izberete ne, pritisnite do sive 

barve. Ko telefon prejme nova sporočila iz izbranih aplikacij, jih lahko sprejmete na 

uri in vidite vsa obvestila na pametni uri. Neprebrana sporočila lahko preverite v 



 

 

vmesniku “Pogled sporočil”. Ura lahko prikaže do 3 neprebrana sporočila in prikaže 

samo zadnja. 

5.3 Opomnik alarma 

Pritisnite “Opomnik alarma”, da vstopite v stran z nastavitvami, in kliknite »+«, da 

dodate nove opomnike, pritisnite opomnik, nato podrsajte gor in dol, da nastavite čas 

in obdobje ponavljanja ali brisanje. Ura vas bo z vibriranjem opomnila, ko bo zaznala 

nastavljeni čas. 

5.4 Opomnik na menstruacijo 

Pritisnite “Opomnik na menstruacijo”, da vstopite v stran z nastavitvami. Če želite 

vklopiti opomnik, pritisnite "Začni opomnik" na roza. Nato nastavite datum zadnje 

menstruacije, fiziološki cikel in dneve menstruacije. Na tej strani lahko nastavite tudi 

rojstni dan, starost in trajanje menarhe. Pritisnite “Snemaj več”, da zabeležite 

bolečino, jakost in razpoloženje med menstruacijo. 

5.5 Opomnik Sedenje / Zdravila / Pitje/ Sestanki 

Pritisnite opomnik za sedeči položaj / jemanje zdravil / pitje vode / sestanke, da 

vklopite/izklopite in nastavite intervalni čas. 

5.6 Dvig na svetel zaslon 

Pritisnite funkcijo "Dvigni na svetel zaslon" na modro, ko dvignete roko ali obrnete 

zapestje, se bo zaslon osvetlil. 

5.7 Stalno spremljanje srčnega utripa 

Pritisnite "Spremljanje srčnega utripa" in kliknite na modro, da začnete neprekinjeno 



 

 

spremljanje srčnega utripa. Ko nosite uro na roki, bo samodejno spremljala srčni 

utrip vsakih 5 minut.. 

5.8 Oddaljena fotografija 

Kliknite “Kamera naprave”, da vklopite kamero na telefonu in stresite pametno uro, 

da posnamete fotografijo. Fotografija bo shranjena v albumu telefona, pri nekaterih 

telefonih Android si lahko fotografije ogledate v upravljanju datotek telefona, zaradi 

različnih telefonskih sistemov pri Android posodabljajo vire na različne načine. 

Opomba: Za zahteve za dovoljenje, ki se prikažejo samodejno, kliknite Dovoli. 

5.9 Poišči moj telefon & Poišči mojo napravo 

Po povezavi z aplikacijo se bo na uri pojavila nova funkcija “ Poišči moj telefon", za 

dolgo pritisnite, da jo vklopite in telefon bo zazvonil kot opomnik. Pritisnite se "Poišči 

mojo napravo" v aplikaciji, ura bo vibrirala kot opomnik. 

5.10 Posodobitev vgrajene programske opreme 

Ko se posodobi nova različica programa ure, se po povezavi aplikacije zahteva 

posodobitev vgrajene programske opreme. 

6. Reševanje težav 

V primeru, da med uporabo pametne ure pride do težav, jih ustrezno rešite na 

navedene načine. Če težava še vedno ostaja, se obrnite na prodajalca ali 

pooblaščenega serviserja. 

6.1 Ure ni mogoče vklopiti 

• Pritiskajte območje zaslona na dotik za več kot 3 sekunde 



 

 

• Prepričajte se, da je baterija dovolj napolnjena in po potrebi napolnite baterijo 

in uro znova zaženite. 

• Če je ura stala odložena dlje časa in se običajni polnilnik ne odziva, poskusite 

polniti z izhodno močjo 5V/2V. 

6.2 Ura se samodejno izklaplja 

Možno je, da je baterija izrabljena. Prosimo, napolnite baterijo in jo znova zaženite.!

6.3 Kratko obratovanje baterije!

Prepričajte se, da je baterija popolnoma napolnjena. (Vsaj dve uri)!

6.4 Ure ni mogoče polniti!

1. Preverite, ali je baterija uporabna. Zmogljivost baterije se lahko po več letih 

zmanjša.!

2. Preverite, če polnilnik deluje pravilno, (tako adapter kot kabel), če ne, poskusite z 

drugim.!

3. Preverite povezavo ure in kabla med polnjenjem. 


