
Navodila za uporabo 
Športna pametna ura M19 

 

Čestitamo vam ob nakupu športne 

pametne ure M19!  

Paket vsebuje:  

• Športna pametna ura  

• Napajalni kabel  

 

Povezovanje z mobilnim telefonom 

1. V trgovini z aplikacijami (Google Play, App 

Store) poiščite aplikacijo Da Fit ali skenirajte 

QR kodo v angleških navodilih. 

2. Odprite aplikacijo in izberite možnost 

»ADD DEVICE« za dodajanje naprave. Na 

seznamu poiščite M19. 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. 

 

Uporaba  
Z dolgim pritiskom na funkcijski gumb pod zaslonom napravo vključite.  

V posamezne funkcije (srčni utrip, štetje korakov, vreme, treningi, krvni pritisk ipd) ure vstopite z 

dolgim pritiskom na ikono funkcije na zaslonu pametne ure. 



 

VARNOSTNA NAVODILA 

• Naprava ni namenjena za uporabo oseb (in otrok) z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi 

zmožnostmi. Osebe, ki niso prebrale navodil ali prejele navodila od osebe, ki so odgovorne za njihovo 

varnost, naj ne uporabljajo te naprave. 

• Napravo odlagajte izven dosega otrok in poskrbite, da se otroci ne bodo igrali s športno pametno uro. 

• Naprava naj bo vedno dosegljiva. 

• Naprava ni vodoodporna, zato jo ne izpostavljajte vodi ali vlagi in nanjo ne polagajte predmete, polne 

tekočin. 

• Za pravilno zračenje omogočite vsaj 10 cm prostora. 

• Naprave ne izpostavljajte odprtemu ognju, plamenu sveče ipd. 

• Naprava je namenjena uporabi v zmernem podnebju. 

• Poslušanje glasbe (predvsem s pomočjo slušalk) visoke glasnosti, lahko poškoduje sluh. 

• Naprave ne uporabljajte med tuširanjem s toplo vodo ali je postavljajte v topel prostor. 

 

• OPOZORILO: Če baterija ni pravilno vstavljena oz. zamenjana, jo lahko raznese. 

• Baterija ne sme biti izpostavljena visokim temperaturam (direktni sončni žarki, ogenj ipd.). 

• Vstavljajte le baterije, ki so združljive z napravo. Ne vstavljajte različnih vrst baterij, hkrati novih in starih 

baterij. 

• Pri vstavljanju bodite pozorni na polarnost baterije. 

• Če je baterija poškodovana, mora biti odstranjena iz naprave. 

• Odrabljeno baterijo reciklirajte – odložite jo v za to namenjene zbiralnike. 

• Baterijo mora zamenjati pooblaščena oseba. 

 

• Izključite napravo v območjih z omejitvami, kot so letala med vzletanjem, bolnišnice (ob občutljivih 
diagnostičnih napravah) in na krajih, kjer je večja prisotnost goriv in kemikalij. 

 
Na cesti naj bo varnost na prvem mestu 
Med vožnjo ne upravljajte naprave, temveč se posvetite vožnji. Radijski signali, ki jih naprava oddaja, lahko 
vplivajo na delovanje nekatere elektronske opreme avtomobila, kot je radijska oprema in alarm.  
 


