
Navodila za uporabo 

1. Varnostno opozorilo 

 Ura se mora polniti najmanj 2 uri pred prvo uporabo. 

Varnostna koda 

Privzeta koda je 1122. Ta koda preprečuje drugim osebam, da bi uporabljale uro brez vašega 
dovoljenja. 

Prosimo, da spremenite privzeto kodo, da zavarujete vaše osebne podatke. 

2. Informacije o izdelku 

2.1. Dodatne informacije 

Gumb za vklop/izklop: dolgi pritisk, da vklopite ali izklopite uro On/Off; kratek pritisk, da povrnete 

uro v stanje pripravljenosti ali se vrnete nazaj na Glavni meni. 

USB vhod: polnjenje/prenos podatkov 

Zaslon na dotik: vsaka funkcija v (glavnem) meniju se prikaže na zaslonu. 

2.2. Osnovna navodila za uporabo 

Na naslednjo stran lahko preidete tako, da s prstom podrsate po ekranu levo, na prejšnjo stran pa se 
vrnete tako, da podrsate v desno. Če boste premalo oz. prekratko podrsali po ekranu, bo to zaznano 

kot klik/potrditev. 

2.3. Prikaz ure (slika je simbolična) 

 

Nastavljanje ure 

Način 1: Vklopite uro, nato poiščite v nastavitvah uro; nastavite lahko različen prikaz po želji. 

Način 2: Vklopite uro, Glavni meni (Main menu): settings-phone settings-standby menu display-

wallpaper display. 

3. Navodila za hitro uporabo 

3.1. Naložite Sync programsko opremo 

Skenirajte QR kodo ter naložite aplikacijo, ki ustreza vašemu android telefonu. Ta aplikacija je 
namenjena samo povezovanju med vašo uro in telefonom.  



Če ste že naložili aplikacijo, preverite, katero verzijo imate in uporabite najnovejšo, da lahko 
izkoristite vse funkcije ure. 

Prosimo, da nagrajujete aplikacijo, ko bodo možne posodobitve. 

3.2. Inštalirajte in uporabite Sync programsko opremo 

Nastavitev aplikacije Android Application: 

Prosimo, inštalirajte android aplikacijo na vašem pametnem telefonu. 

Nastavitve-Dostopnost in omogočite BT opozorila -> BT Notification (če vam telefon pokaže 
opozorilo, sprejmite), aplikacija deluje v ozadju in samodejno sinhronizira: 

 

Pritisnite na Bluetooth obvestila, izberite Osebne ali Sistemske aplikacije v aplikacijah obveščanja. To 
vključuje SMS, vhodne klice in iskanje ure. 

Opozorilo: ne ugašajte Bluetooth obvestil, saj se potem ura in telefon ne bosta sinhronizirala. 

3.3. Povezava preko Bluetootha in sinhronizacija 

3.3.1. Preko telefona z uro 

Pojdite v Nastavitve, vklopite Bluetooth in Iskanje naprav;ko najdete uro,vzpostavite povezavo. Ko 

potrdite povezavo na telefonu, sta napravi povezani. 

Potrdite, če vas vpraša za sinhronizacijo Imenika. Če ne želite več prejemati obvestil o tem, izberite 
tudi, da vas naprava ne opominja več. 

Opozorilo: 

Sinhronizacija traja od 2 do 5 minut; naprava vas bo na to opozorila. 

3.3.2. Preko ure s telefonom 

Pojdite na BT dialer na uri in izberite Search devices in poiščite svoje telefon. Sledite preostanku 
postopka pod točko 3.3.1. 

3.4. Osnovne funkcije 

3.4.1. Sporočilo 

Sinhronizirajte telefon in uro za sporočila. 



3.4.2. Bluetooth 

Vklopite ali izklopite z On/Off. 

3.4.3. Dnevnik klicev 

Ko se povežete s telefonom preko Bluetootha, lahko spremljate dnevnik klicev. Pokaže vse klice, 
vhodne, odhodne in zgrešene. Če izberete določen klic, lahko preverite datum, čas in telefonsko 
številko, kličete pa lahko samo iz telefona. 

3.4.4. BT dialer 

Z uro povezane pametne naprave. 

3.4.5. Oddaljeni opomnik 

Če dobite sporočilo SMS ali iz katere aplikacije, vas bo ura na to opozorila. 

3.4.6. Oddaljeni fotoaparati 

Z uro lahko nadzorujete fotoaparat na telefonu. 

3.4.7. Funkcija Anti-lost proti izgubi 

S pomočjo ure lahko poiščete telefon ali obratno. 

3.4.8. Nastavitve 

Opozorilo: temo in prikaz ure lahko nastavite na telefonu v nastavitvah (varnostna koda je 1122). 

3.4.9. Pedometer 

Je super pripomoček, ki vam da informacijo o tem, koliko se gibate. Pokaže število korakov, razdaljo, 
hitrost itd. Če želite, da pedometer deluje v ozadju, se lahko vrnete v glavni meni s pritiskom na 

gumb za vklop/izklop. 

3.4.10. Merjenje kakovosti spanca 

Pokaže kvaliteto spanja glede na izmerjene faze spanca. 

3.4.11. Opomnik za sedenje 

Lahko nastavite čas, po katerem vas ura opomni, da je čas za gibanje, npr. po 1 uri mirovanja. 

3.4.12. Nadgrajevanje 

Kontaktirajte proizvajalca, ki vam bo posredoval povezave za nadgradnjo ure. 

3.4.13. Alarm 

3.4.14. Koledar 

3.4.15. Kalkulator 



3.4.16. Profili 

3.4.17. Upravitelj datotek 

3.4.18. Avdio predvajalnik 

Lahko predvajate glasbo s telefona, če ste povezani z njim preko Bluetootha. 

3.4.19. Fotoaparat 

3.4.20. Slike 

3.4.21. Snemalnik 

3.4.22. QQ:za uporabo potrebujete SIM kartico, ki omogoča uporabo interneta. 

3.4.23. Brskalnik 

Za uporabo interneta morate vstaviti SIM kartico. 

4. Opozorila 

Izberite željeno temo: Main menu, Theme settings. 

4.1. Baterijo morate polniti 1-2 uri. 

4.2. Za polnjenje uporabite priložen kabel. 

4.3. Ko se ura in telefon oddaljita za več kot 10 metrov, se izgubi Bluetooth povezava in se 
vključi Anti-lost. Ko se spet povežete preko Bluetootha, lahko najdete izgubljeno napravo. 

4.4.  Če se Bluetooth izklopi, se ponovno povežite. Omogočite tudi sinhronizacijo Imenika, da 

boste lahko spremljali dnevnik klicev. 

4.5.  Ko boste predvajali glasbo, se bo pri nekaterih skladbah pokazal naslov, pri drugih ne. To je 

običajno. 

5. Pogoste težave 

Poskusite rešiti težavo s temi navodili, v kolikor vam ne uspe, kontaktirajte prodajalca. 

5.1. Naprava se ne prižge 

Pritisk na gumb za vklop/izklop je prekratek;pritiskajte več kot 3 sekunde. 

Če je baterija prazna, jo napolnite. 

5.2. Samodejni izklop 

Prazna baterija, napolnite. 

5.3. Prekratko stanje pripravljenosti 

Napolnite uro do konca (vsaj 2 uri). 



Če uporabljate SIM kartico in je signal šibek, se bo baterija prej izpraznila. 

5.4. Polnjenje ni mogoče 

Življenjska doba baterija se po določenem času poslabša. 

Poskusite polniti z drugim polnilnim kablom. 

Preverite USB vhod, če se kabel lepo prilega. 

5.5. Ob dohodnem klicu se ne prikaže ime klicatelja 

Niste sinhronizirali Imenika telefona z uro. 

5.6. Slaba kvaliteta zvoka 

Ura in telefon sta preveč oddaljena, zato je slab signal. 

Lahko je tudi slab signal na vašem telefonu, poiščite kraj z boljšim signalom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


