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PRENOS APLIKACIJE 

S sledenjem povezavi na spodnji QR kodi prenesite in namestite aplikacijo za uporabo 

naprave. 

 

 

SEZNANJANJE 

PRENESITE APLIKACIJO IN USTVARITE PROFIL 

 

IZBERITE MOŽNOST »DEVICE« (NAPRAVA) TER NATO 

IZBERITE »ADD A DEVICE« (DODAJ NAPRAVO) 

 

IZBERITE NAPRAVO S SEZNAMA 

 

ZAKLJUČITE POSTOPEK 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNKCIJE PAMETNE URE 

 
 

1. Krona:  
Pritisnite in držite, da odprete glavni meni, medtem ko boste z enim pritiskom na krono 
prišli nazaj v glavni meni, ko ste na drugih straneh. Pritisnite in pridržite, da izklopite 
napravo, ko je aktivirana. 
 

2. Zaslon na dotik:  
Funkcije preklopite tako, da povlečete navzgor ali navzdol (za podrobnosti glejte 
poglavje Predstavitev funkcij), z enim dotikom dostopajte do podmenijev, spreminjajte 
funkcije s premikanjem levo in desno ali z možnostmi vračanja 
 
Opombe:  

a) Postavite se na stran za merjenje srčnega utripa in si izmerite srčni utrip. 
Dotaknite se enkrat, če želite zaustaviti to funkcijo, strani pa lahko spreminjate 
s tem, da jih povlečete.  

b) Dostop do možnosti klicanja. Za aktivacijo pridržite zaslon na dotik.  
c) Dostopajte do upravljanja osvetlitve in z enim dotikom prilagodite stopnjo 

svetlosti. 
 

Šport 
Pametna ura samodejno sledi prehojenim korakom, porabljenim 
kalorijam in razdalji, ki jo premagate, ter na zaslonu prikaže 
omenjene podatke. 
 
OPOMBA: Statistika vašega gibanja se ob polnoči ponastavi na nič. 
 

Spanje 
Če pametno uro nosite tudi med spanjem, vam lahko zagotovi 
statistične podatke o številu ur, preživetih v spanju, in kakovosti 
spanja, ki bodo prikazane tako na zaslonu kot v aplikaciji. 
 
OPOMBA: Statistika spanja se ob 20:00 ponastavi na nič. 
 

 
 
 



Test srčnega utripa 
Zadržite pritisk na strani s podatki o srčnem utripu, da začnete meriti 
srčni utrip. Na strani srčnega utripa si lahko ogledate podatke za 
zadnjih 7 meritev srčnega utripa. 
 
 

 

Trening 
 Zadržite pritisk na strani s podatki o vadbi, da začnete novo beleženje 
podatkov o vadbi. Izberete lahko enega od 8 športnih načinov. Na 
strani s podatki o vadbi bodo prikazani podatki, zabeleženi med 
zadnjim opravljenim treningom. 
 

 

Vremenske razmere 
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. 
 

Obvestila  
Naprava lahko sinhronizira dohodna obvestila s Twitterjem, 
Facebookom, Whatsappom, Instagramom itd. Shranite lahko zadnja 3 
sporočila. 
 
Opomba: V aplikaciji lahko aktivirate/deaktivirate dohodna obvestila. 

 

Daljinski sprožilec 
Ko je naprava povezana, lahko z njeno pomočjo na daljavo upravljate 
kamero v telefonu. 
 
 
 

 

Daljinski upravljalnik glasbenega predvajalnika 
Ko je naprava povezana, lahko z njeno pomočjo na daljavo upravljate 
predvajalnik glasbe v telefonu. 
 
 
 

 

Druge funkcije 
Druge funkcije vključujejo štoparico, nastavitev svetlosti, način 
utišanja, ponastavitev na tovarniške nastavitve in utišanje. 
 
 
 



Štoparica 
Zadržite pritisk na strani štoparico, da začnete z merjenjem časa, in 
znova pritisnite, da merjenje ustavite. 
 
 
 

 

Tihi alarmi 
V aplikaciji nastavite alarm in naprava bo vibrirala, da vas pravočasno 
opomni. Nastavite lahko največ tri alarme. 
 

 

 

Opomnik za telesno aktivnost 
Naprava bo zavibrirala, da vas bo opozorila na premikanje po 1 uri 
sedenja. 
 
 
 
Opomba: To funkcijo lahko vključite/izključite v aplikaciji. 

 

Spoznajte svojo napravo 

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: Ko nosite pametno uro, ne plavajte. Poleg tega odsvetujemo tuširanje z uro; 
čeprav voda ne more poškodovati naprave, njeno nenehno nošenje okoli zapestja 
preprečuje dihanje kože. Vsakič, ko se ura zmoči, jo temeljito posušite in šele nato 
položite nazaj na roko. 
 

2. Potisna obvestila 
iPhone nastavitve: 
1. Prepričajte se, da so obvestila aktivirana v aplikaciji. 
2. Prepričajte se, da so vsa sporočila prikazana v vrstici z obvestili (v nastavitvah 
telefona morate najti ukaze za aktivacijo obvestil za aplikacije, kot so Wechat, QQ, 
klici in sporočila). 
 

Splošne informacije in specifikacije 

Nastavitev naprave Android: 
1. Prepričajte se, da so obvestila aktivirana v aplikaciji. 
2. Prepričajte se, da so vsa sporočila prikazana v vrstici z obvestili. Obvestila se 
uporabljajo za »potiskanje« sporočil z nalaganjem v vrstico z obvestili v mobilnem 
telefonu (v nastavitvah telefona morate najti ukaze za aktivacijo obvestil za aplikacije, 
kot so Wechat, QQ, klici in sporočila). 



3. Aktivirajte pomožno funkcijo v aplikaciji (v nastavitvah telefona poiščite pomožno 
funkcijo (»AUX«) in jo aktivirajte prek aplikacije. 
 

Pametna ura R1 
 
Navodila prevzemite s sledenjem povezavi na spodnji QR kodi. 
 

 


