
Športna pametna ura  

silux129: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu športne pametne ure! 

V paketu boste prejeli 

• Pametno uro, 

• polnilni kabel, 

• pašček za uro. 

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). 

• Bluetooth 4.0. 

• aplikacija LeFun ali WearFit. 

• Android / IOS. 

• Kapaciteta baterije: 170 mA. 

• Spomin: 128 KB. 

• Teža: 45 g. 

• Vodoodpornost: IP67. 

• Čas polnjenja: 2 - 2,5 uri. 

• Velikost zaslona: 1.3 inch. 

• Velikost paščka: 255 mm x 20 mm x 2,3 mm. 

• Material: silikon, kovina. 

Prednosti 

• Povezava z mobilnikom, 

• opozorilo o klicu in sporočilu, 

• prikazuje stanje baterije, datum, čas, števec 

korakov, 

• meri razdaljo in porabljene kalorije, 

• merilec srčnega utripa, krvnega tlaka, 

• meri kvaliteto spanca,  

• funkcija pametnega trenerja, 

• poišče vaš telefon, 

• štoparica, 

• alarm, 

• upravljanje glasbe, 

• z uro lahko posnamete fotografijo, 

• obvestila družbenih omrežij, 

• vibriranje ob prejemu obvestila. 

Uporaba pametne ure 

Pred uporabo preverite, da vaš telefon ustreza zahtevanim pogojem. Tako boste pametno uro brez težav povezali s 

svojim mobilnim telefonom. Zahteve: 

- Android 4.4 ali novejši, 

- iOS 8.5 ali novejši, 

- Bluetooth 4.0. 

Pred prvo uporabo 

Preden pametno uro prvič uporabite jo polnite cca 2 - 2,5 ure. Med polnjenjem se bo na zaslonu prikazala ikona 

baterije. 



Povezovanje s telefonom 

V trgovini z aplikacijami poiščite aplikacijo Wearfit2.0. Prenesite jo na mobilni telefon in jo zaženite. 

Pregled funkcij pametne ure 

Časovni način 

Prikazuje baterijo, datum in čas, čas spanja, števec korakov.  

Opozorilo: datuma in ure ne morete nastaviti na pametni uri. Nastavita se samodejno ob sinhronizaciji z mobilnim 

telefonom. Za polnjenje vmesnika pritisnite in zadržite. 

Informacije o aktivnostih 

Meri korake, razdaljo in kalorije, ki jih porabite v enem dnevu. 

Merilec srčnega utripa 

Srčni utrip lahko merite po urah ali meritev sprožite ročno. To storite tako, da pritisnite in zadržite prst na zaslonu in 

vstopite v način merjenja srčnega utripa. 

Merilec krvnega tlaka 

Krvi tlak lahko merite po urah ali ročno. Pritisnite in zadržite za vstop v način merjenja krvnega tlaka. 

Merjenje kvalitete spanca 

Samodejno dnevno merjenje kvalitete spanca. 

Pametni trener 

Pritisnite in zadržite za vstop v način pametnega trenerja (funkcije tek, plezanje, kolesarjenje so vgrajene v pametno 

uro). Pritisnite za začetek merjenja trajanja izbrane aktivnosti in porabljenih kalorij. Pritisnite za pavzo. Pritisnite in 

zadržite za izhod iz trenutnega načina. 

Poišči moj telefon 

Pritisnite in zadržite za iskanje in samo pritisnite za zaključek. 

Upravljanje glasbe 

Pritisnite in zadržite za vstop in izhod iz te funkcije, pritisnite ustrezni gumb za predvajanje, za izbor prejšnje ali 

naslednje pesmi. 

Opozorilo o novem sporočilu 

V aplikaciji vklopite obvestila za prihajajoče klice in prejeta sporočila. 

Podatki o sistemu 

Številka modela, Mac naslov, različica strojne opreme, itd. 

Ugašanje naprave 

Pritisnite in zadržite. 

Ostale funkcije 

Vklop zaslona ob dvigu roke, opozorila ob daljši neaktivnosti, način "ne moti", stresite uro, da posnamete fotografijo,  

merjenje na 1 uro,  WeChat Sport, Apple Health, samodejo prilagajanje jezika. 



 

Pogosto zastavljena vprašanja 

Imate težave z vzpostavljanjem povezave?  

Operacijski sistem Android 

1. Prepričajte se, da imate vklopljen Bluetooth in da znaka za Bluetooth ni na pametni uri.  Če je na zaslonu 

prikazana ikona Bluetooth, je pametna ura povezana.  

Ponovno poskusite povezati napravi tako, da uro in mobilni telefon postavite drugo ob drugega. Mobilni 

telefon mora imeti Android 4.4 in novejšega.  

 

2. Če se težave še vedno pojavljajo, v mobilnem telefonu poiščite Upravitelj aplikacij v Nastavitvah. Preverite 

dostope, ki jih dovoljujete aplikaciji WearFit 2.0. Poskusite sprostiti dostope za vse, ki jih aplikacija zahteva. 

Nato v Nastavitvah vključite GPS lokacijski servis. Ponovno zaženite telefon (angl reset). Sedaj težav s 

povezavo ni več.  

Operacijski sistem iOS 

1. Prepričajte se, da imate vklopljen Bluetooth in da znaka za Bluetooth ni na pametni uri.  Če je na zaslonu 

prikazana ikona Bluetooth, je pametna ura povezana.  

2. Najprej odstranite Bluetooth povezavo z mobilnim telefonom. To storite tako, da v meniju Nastavitve/ 

Bluetooth izberete možnost Odstrani napravo. Ponovno povezovanje z uro je uspešno. 

Se se na zaslonu prikazuje sporočilo, da ni povezave ali da je stanje baterije 0%? 

Pametna ura in mobilni telefon nista uspešno povezani. Ponovno ju poskusite povezati. 

V aplikaciji ni podatkov? 

S prstom podrsajte navzdol po zaslonu in osvežite osnovno stran. Podatki se bodo sinhronizirali in prikazali v 

aplikaciji. Podatki se bodo samodejno sinhronizirali le, ko boste prvič vzpostavili povezavo. Nato se bodo podatki 

samodejno sinhronizirani vsako uro.  

Aplikacija podatke bere vsako uro (korake, srčni utrip) z pametne zapestnice. Če je povezava z uro izključeno, podatki 

ne bodo prikazani v aplikaciji. 

Se kljub osveževanju podatki ne prikažejo? 

V nastavitvah aplikacije izberite možnost Ponastavitev na tovarniške nastavitve. Izključite pametno uro. Uro ponovno 

vključite in povežite z aplikacijo. Podatki se bodo prikazali v aplikaciji.  

Se čas ne sinhronizira? 

V Nastavitvah/Upravitelj aplikacij mobilnega telefona vključite dostop aplikacije. Ponovno vzpostavite povezavo med 

aplikacijo in pametno uro. S prstom potegnite navzdol po zaslonu, da osvežite stran. 

 

Opozorila 

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

• Rezultati meritev niso uporabni za medicinske namene. Upoštevajte navodila zdravnika in ne uporabljajte 

meritev pametne ure za samo diagnosticiranje. 

• Stopnja vodoodpornosti izdelka (IP67) je primerja za odpornost na vodo, ni pa primerna za potapljanje in 

daljšo izpostavljenost vodi. Prav tako ura ni odporna na vročo vodo, saj para poškoduje obroč. 

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

glede na različico operacijskega sistema, kar je običajno. 



• Izdelek vsebuje polimerno baterijo. Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam za dalj časa. Izdelka ne 

izpostavljajte ognju. 

• 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. 

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. 

 


