
Pametna ura 
Maaa62: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu pametne ure! 

V paketu boste prejeli 

• Pametno uro, 

• napajalni kabel. 

Tehnične lastnosti 

• Frekvenčni pas Bluetooth: 2400 to 2483.5 MHz. 

• Max energija za Bluetooth preneseno po frekvenčnem pasu, na 

katerih deluje radijska oprema: 20 dBm (0.01 mW) to +20 dBm (100 

mW). 

• HD barvni zaslon. 

• Čas polnjenja: 1-2 uri. 

• Upravljanje na dotik. 

• Teža: 50 g. 

• Dolžina paska: 26,5 cm. 

• Širina: 2,2 cm. 

• Diagonala zaslona: 1,5 inch. 

• Primerna za operacijski sistem: Android in IOS. 

• Material: silikon, plastika. 

Prednosti 

• Povezava z mobilnikom prek povezave 

Bluetooth, 

• sprejemanje obvestil iz mobilnika, 

• sprejemanje ali zavrnitev klica, 

• predvajanje glasbe, 

• budilka, 

• štoparica, 

• koledar, 

• spremljanje športne aktivnosti, 

• števec korakov, 

• spremljanje kakovosti spanca, 

• merjenje srčnega utripa, krvnega tlaka, 

telesne temperature, razdalje (km), 

• poraba kalorij, 

• opozarjanje na počitek in neaktivnost, 

• funkcija izgubljeni telefon,  

• funkcija za fotografiranje, 

• opozorila z vibracijo, 

• aplikacija FunDo Pro. 

 

Uporaba pametne ure 

 

Uporabite aplikacijo FunDo Pro. 



Upravljanje ure 

 Gumb ON/OFF 

• Z dolgim pritiskom na gumb boste vključili in 

izključili pametno uro. 

• S kratkim pritiskom boste osvetlili ekran. 

• Če želite uro ponastaviti, držite gumb 10 

sekund. 

Upravljanje z ekranom na dotik 

• Dotaknite se zaslona, da izberete meni. 

• Kretnja desno za izhod iz menija. 

• Kretnja navzgor odpre dodatne podmenije v 

nekaterih pogledih. 

Temo prikazovanja izberite z dolgim pritiskom ekrana med katerim se 

premikate levo in desno dokler ne izberete želene teme. 

Če želite zamenjati pas ure, najprej poiščite stikalo na zadnji strani. 

Dodatni pasi za uro, standardne širine 22 mm, v naši trgovini niso na 

voljo.  

 

 

Polnjenje 

 

USB kabel prislonite na polnilna konektorja na zadnji strani ure. Zaradi magneta, se bo 

adapter samodejno pravilno namestil in začel s polnjenjem. 

Polnjenje prazne baterije navadno traja 2 uri. 

Povezovanje ure z mobilnim telefonom 

Na mobilni telefon si najprej naložite aplikacijo FunDo Pro, ki jo najdete v trgovini z aplikacijami AppStore (za 

uporabnike iPhona) ali Trgovina (za uporabnike OS Android).  

Ko je nameščanje uspešno zaključeno, na mobilnem telefonu vključite povezavo Bluetooth in aplikacijo FunDo Pro.  

Najprej v aplikaciji poiščite uro:  

• V aplikaciji najprej potrdite omogočanje opozoril in izberite Več (angl. More) desno spodaj. 

• Izberite možnost dodaj napravo (angl. Add Device). 

• Med zaznanimi napravami izberite uro »Watch 6_LE« in potrdite povezovanje z njo. 

V uri potrdite povezavo z aplikacijo: 

V meniju Bluetooth vključite povezovanje s tehnologijo Bluetooth  

Začnite z iskanjem naprav in v seznamu izberite svoj mobilni telefon. 

Potrdite povezovanje z mobilnikom prek povezave Bluetooth 3.0. 



Opozorilo: Vse funkciji v uri boste v celoti uporabljali le, če ste povezani s tehnologijo Bluetooth 3.0 in 4.0. To 

preprosto preverite. Na uri vidite ikono Bluetooth (poteg navzdol): Zelena ikona označuje povezavo s tehnologijo 

Bluetooth 3.0, modra ikona pa povezavo z Bluetooth 4.0 

Opomba: Protokoli tehnologije Bluetooth se med proizvajalci mobilnih telefonov razlikujejo. Če se pojavijo težavo, 

poskusite izključiti in ponovno vključiti Bluetooth povezovanje. V skrajni sili ponastavite uro tako, da držite gumb 10 

sekund. 

Obvestila 

V nastavitvah mobilnega telefona najprej uredite dovoljenje za dostop podatkov za aplikacijo FunDo Pro. 

Nato v aplikaciji poiščite možnost Potisna sporočila aplikacije (angl App Notification Push) v meniju Več (angl. More). 

Izberite in potrdite možnost Vključite delovanje v ozadju (angl. Turn on background run permissions). 

 

Funkcije 

Bluetooth 

V meniju Bluetooth lahko iščete napravo, s katero želite uro povezati ali prekinete obstoječo povezavo. 

Klici 

Ponuja več možnosti: 

Klicanje. Klic začnete na telefonu in se pogovarjate s 

pomočjo ure. 

Imenik. Na uri lahko preverite do 800 kontaktov iz 

imenika na mobilnem telefonu. 

Zadnji klici. Prikaže sinhroniziran seznam zgodovine 

zadnjih klicev. 

SMS. Sinhronizacija sporočil SMS za Android. Za mobilne 

telefone z operacijskim sistemom iOS funkcija še ni 

podprta. 

 

Pedometer – štetje korakov 

Ura vam bo samodejno štela korake. Prikazala vam bo trenutno število korakov, prehojeno razdaljo in porabljene 

kalorije. Štetje se začne vsak dan ob polnoči. 

S kretnjo navzgor boste dostopali do menija, kjer lahko preverite dodatne informacije, kot je status, zgodovina in 

vklop/izklop štetja. Zadate si lahko dnevni cilj in vpišete informacije o spolu, višini in teži za natančnejše meritve. 

Spanje (angl. Sleep Monitor) 

Pametna ura bo vaš spanec spremljala med 21.00 in 9.00. Zabeležila bo dolžino in kakovost spanca. V meniju, ki ga 

odprete s kretnjo navzgor lahko možnost izključite, preverite zgodovino, REM in NREM spanec in preberete navodila. 

Merilec srčnega utripa (angl. Heart Rate Monitor) 

Uro zapnite na zapestje dovolj tesno, da bo meritev natančnejša. Najboljše je, da je ura na zgornji strani zapestja. 

Merjenje traja približno 20 sekund.  S kretnjo navzdol boste odprli meni z zgodovino, načini merjenja. 

Ostale funkcije, 

ki jih ura ponuja so še: ECG, krvni pritisk, temperature, kretnje, obraz, ura, zvok, glasnost, alarm, štoparica, 

nastavitve Bluetooth, več o napravi, opomnik za mirovanje, funkcija poišči telefon, prenos podatkov. 

 



Opozorila 

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

• Naprave ne puščajte neposredno izpostavljene soncu.  

• Ne uporabljajte med fizično vadbo in med vožnjo. 

• Ne razstavljajte izdelka. 

• Naprave ne perite ali potapljajte v vodo. 

• Baterije ne polnite v izrednih temperaturnih pogojih (pod 0°C ali nad 40°C). 

• Pametno uro hranite v suhem in zračnem prostoru. 

• Za polnjenje uporabljajte le priložen kabel USB.   

• Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno. 

• Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami. 

• Podjetje si pridružuje pravico do spremembe navodil brez predhodne najave. Nekatere funkcije so različne 

glede na različico operacijskega sistema, kar je običajno. 

 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo poskrbelo 

za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na info@maaarket.si napišite 

številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema. 

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).  

Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo 

ali pogoltnejo majhne delce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


