
Pametna ura C1 Plus 
Navodila za uporabo 

 

Čestitamo vam ob nakupu Pametne ure C1 Plus! 

Pred uporabo natančno preberite navodila in jih shranite za uporabo v 

prihodnosti. 

V paketu ste prejeli: 

- pametno uro C1 Plus, 

- pašček in 

- polnilec. 

Pred prvo uporabo poskrbite, da bo baterija pametne ure napolnjena. 

Priporočamo, da jo polnite vsaj 1 do 1,5 ure. 

Če pametno uro polnite izključeno, se bo na zaslonu pokazal znak za 

polnjenje. Če boste uro polnili vključeno, se bo prikazalo dinamično 

polnjenje baterije. 

 

Povezovanje z mobilnim telefonom 

1. V trgovini z aplikacijami (Google Play, App Store) 

poiščite aplikacijo Wearfit. 

2. Odprite aplikacijo in zaženite iskanje naprav v 

bližini. Potrdite izbiro, da se bo pametna ura povezala 

z aplikacijo. 

3. Aplikacija si bo zapomnila povezavo s pametno 

uro. Samodejno se bo povezala z njo, ko bo ta v bližini. 

 

Funkcionalnosti ure 

Srčni utrip (Heart Rate monitoring) 

Pametna ura bo samodejno merila srčni utrip. 

Posebno merjenje pa lahko sprožite tudi prek 

aplikacije. 

Štetje korakov (Steps record) 

Prehojene korake bo pametna ura štela na podlagi 

premikanja vaše roke. 

Štoparica (Stopwatch) 

Vstopite v štoparico z dolgim pritiskom (5 sekund). S 

hitrim pritiskom štoparico zaženete in ustavite. Z 

dolgim pritiskom (5 sekund) jo zaprete. 

Kalorije (Calories Mode) 

Pokaže koliko kalorij ste porabili. 

Športni kilometri (Sport kilometer/trajectory) 

Samodejno zabeležena pot in njena dolžina. 

Čas (Time mode) 

Prikazuje čas, stanje baterije, datum in trenutni srčni 

utrip. 

Sporočila (Message reminder) 

Odpre aplikacijo za sporočila. Ko boste prejeli novo 

sporočilo, vas bo z nežnim opozorila z nežnim 

vibriranjem (SMS, Facebook, Twitter, ipd.). 

Opozorilo klica (Call reminder) 

Ob dohodnem klicu, vas bo opozorila z nežnim 

vibriranjem. 



Spremljanje spanca (Sleep monitoring) 

Samodejno spremlja vaš spanec ter analizira REM in 

NREM spanje. 

Nadgradnja OTA (OTA Upgrade) 

Pametna ura bo nadgrajevala funkcije. 

 

Poišči mobilni telefon 

Dolg pritisk (5 sekund) na »SEARCH« 

Izberite gumb na zaslonu, da začnete z iskanjem 

Telefon bo začel zvoniti ali vibrirati 

Dolg pritisk (5 sekund) na »SEARCH«, da zapustite meni 

iskanja.  

Opozorilo: Iskanje mobilnika deluje, če sta mobilni 

telefon in pametna ura na razdalji, ki dovoljuje 

povezavo prek Bluetooth. 

 

Izključite pametno uro 

V Poweroff zaslonu dolgo pritisnite (5 sekund). Svojo izbiro potrdite z izbiro gumba YES. 

Krvni pritisk in raven kisika v krvi 

Pametna ura bo samodejno merila pritisk in raven kisika v krvi. Merjenje lahko sprožite tudi ročno. 

Ostale funkcije: opozorilo ob neaktivnosti, način Ne moti, posnemi fotografijo s tresenjem ure, WeChat 

movement, Apple health, samodejno ujemanje jezika. 


