
 

 

Uporabniški priročnik za pametno uro 

 
Št. modela: W7 

 

 

Hvala, ker ste izbrali naš izdelek! 

 

V kolikor želite uporabo naprave celovito razumeti in spoznati vse njene funkcije ter načine delovanja, 

najprej preberite ta priročnik. 

 

Naše podjetje si pridržuje pravico do posodobitve in spremembe priročnika. 

 

Paket vsebuje:  

Darilna škatla 1x,  

Uporabniški priročnik 1x,  

Napajalni kabel 1x,  

Pametna ura 1x. 

 

Tehnične specifikacije:  

Bluetooth: BT3.0+5.0 

Baterija: 210 mAh litij-ionska polimerna baterija, polnilni kabel z magnetnim priključkom 

Velikost: 45 x 38 x 10,7 mm 

Teža: 50 g 

 

Opomba 

 

Izdelek ima vgrajeno litijevo baterijo za večkratno polnjenje. Za varno uporabo baterije izdelka ne 

razstavljajte, po njem ne udarjajte, ga ne stiskajte in ne izpostavljajte ognju; v primeru, da se baterija 

napihne, je ne uporabljajte več; izdelka ne izpostavljajte okolju z visoko temperaturo; baterije ne 

uporabljajte, ko je potopljena v vodo. 

Izdelka ne uporabljajte pod tušem/v kopeli ali v savni, saj bodo kapljice vode prodrle v ohišje, in tako 

preprečite poškodbe.  Vse, kar je navedeno zgoraj, ni vključeno v garancijo. 

 

Izdelek se ponaša s standardom zaščite IP44, kar pomeni, da je odporen na znoj ali manjše pljuske vode. 

Izdelka ne uporabljajte pod tušem, ne potapljajte ga v vodo ali katero koli drugo tekočino.  

 

 

 



 

 

 

 

Navodila za uporabo 

 

Zaslon: Za pomanjšanje/povečanje menija in preklapljanje med številčnicami uporabite kolešček; 

tapnite, da vstopite v glavni meni. 

Spodnji gumb: Za vklop/izklop naprave pridržite gumb; za vklop zaslona v stanju mirovanja pritisnite 

gumb. 

Navodila za uporabo zaslona na dotik: Tapnite za vnos posamezne funkcije, za vrnitev nazaj pa 

podrsajte v desno. Na domačem zaslonu podrsajte navzdol, da odprete vrstico s stanjem, podrsajte 

navzgor, da odprete vrstico z obvestili, podrsajte v levo, da odprete priljubljene funkcije, in podrsajte do 

+, da funkcijo dodate med priljubljene funkcije. Za glavni meni podrsajte v desno. 

 

 

Sprememba številčnice 

 

Spreminjanje številčnice ure: pridržite domači zaslon, da spremenite številčnico ure. 

 

 

Pašček 

 

Zamenjava paščka ure: Držite ohišje ure, potisnite pašček z ene strani na drugo in ga odstranite, da ga 

zamenjate. 

 

Navodila za polnjenje  

 

Izdelek se polni s pomočjo polnilnega kabla z magnetnim priključkom. Polnilni kabel priključite na 

zadnjo stran naprave in naprava se bo polnila. Naprava podpira polnjenje prek računalnika z USB 

vhodom ali standardni 5V polnilnik. Ura se popolnoma napolni v 90 minutah. 

Pozor: Kontaktov magnetnega priključka ne povezujte s prevodnim materialom, saj lahko pride do 

kratkega stika. 

 

Povezava 

 

Če želite uro povezati s telefonom, morate najprej prenesti mobilno aplikacijo. 

 

 
 

Telefon z operacijskim sistemom Android/iOS: V brskalniku ali s pomočjo katerega koli bralnika 

poskenirajte QR kodo in prenesite aplikacijo. 

Po namestitvi vklopite Bluetooth povezavo, odprite aplikacijo, potrdite prejemanje obvestil in dovolite 

vsa dovoljenja, ki jih zahteva aplikacija, ter vnesite osebne podatke. Tapnite "Add device" (Dodaj 

napravo), poiščite napravo "Watch 7" (pred poskusom povezave vklopite GPS) in tapnite "Connect" 

(Poveži). 
 

 



 

 

Nastavitve obvestil 

 

Odprite mobilno aplikacijo in izberite - "Device" (Naprava) - "Notifications" (Obvestila), izberite 

ustrezne aplikacije in vklopite možnost prejemanja obvestil. 

 

 

 

Kaj če še vedno ne prejemam obvestil? 

 

1. Ura se sinhronizira samo z obvestili iz vašega telefona, kot so dohodni klici, SMS sporočila, 

WhatsApp, WeChat itd. Če telefon ne prejme obvestila, ga tudi ura ne bo. Če imate v telefonu 

izklopljene možnosti prejemanja obvestil za različne aplikacije, jih ne boste prejeli niti na pametni uri. V 

nastavitvah telefona zato vklopite dovoljenja za obvestila. 

2. Če po prvem (1.) koraku še vedno ne prejemate nobenih obvestil, ponastavite tovarniške nastavitve 

ure, vnesite nastavitve Bluetooth v telefonu in preverite, ali je povezan z napravo "Watch 7". Če je 

povezan, izklopite sinhronizacijo, izklopite Bluetooth in ga znova vklopite, da se ponovno povežete. 

3. Če z zgornjima dvema korakoma ne morete rešiti težave z obvestili, odstranite aplikacijo 

"MActivePro" in jo znova prenesite. Ne pozabite, da med namestitvijo aplikaciji dovolite dostop do 

zahtev, nato pa se ponovno povežite. 

 

Glavne lastnosti 

 

Klicanje: Z uro lahko sprejemate/opravljate klice prek Bluetooth povezave. Tapnite ikono Bluetooth v 

meniju, v razdelku "Phone-Settings-Bluetooth" (Telefon-Nastavitve-Bluetooth) poiščite "Watch Call" in 

se povežite z uro. Za zmanjšanje porabe energije se po prekinitvi Bluetooth zvočne povezave, ki je zunaj 

dosega , povezava samodejno izklopi, če v 3 minutah ne pride do ponovne povezave, in jo je treba znova 

ročno vklopiti. Zvočni klic Bluetooth lahko tudi izklopite, kar pomeni, da s pomočjo ure ne boste več 

mogli opravljati ali sprejemati klicev, kar lahko podaljša čas uporabe. Ura ima privzeto vklopljen način 

nizke porabe energije. 

 

Telefonski imenik: Ko se povežete z mobilno aplikacijo, lahko v telefonski imenik ure iz aplikacije 

dodate 10 pogosto uporabljenih stikov. 

 

Jezik/čas/datum: Do sinhronizacije jezika/datuma/časa med mobilnim telefonom in pametno uro pride 

po vzpostavitvi povezave. 

 

Številčnice v času pripravljenosti: Izbirate lahko med več različnimi številčnicami. Tapnite in 3 sekunde 

pridržite prst na domačem zaslonu, da lahko preklapljate med različnimi številčnicami. Prav tako lahko 

v aplikaciji prenesete še več novih številčnic ali si jih prilagodite sami s pomočjo svoje fotografije, ki bo 

služila kot ozadje številčnice. 

 

Obvestila: Možna je sinhronizacija in prikazovanje obvestil iz telefona, kot so Facebook, WhatsApp, 

SMS, E-mail obvestila in še več. Ura dovoljuje prikaz do 8 obvestil. Prilagodite nastavitve v aplikaciji in 

dovolite prikazovanje obvestil. Za prikazovanje obvestil posameznih aplikacij morate te najprej potrditi 

v mobilnem telefonu.  S pomočjo ure lahko zavrnete dohodne klice. 

 

Informacije o telesni aktivnosti: Ura prikazuje podatke o telesni vadbi in zdravju, vključno s koraki, 

razdaljo in porabo kalorij. Podatki bodo shranjeni vsak dan do polnoči in nato ponastavljeni na vrednost 

0 za naslednji dan. Stare podatke lahko poiščete v razdelku History (Zgodovina). 

 

Telesna vadba: Izberite ustrezen športni način in spremljajte svojo telesno vadbo. Za začetek izberite 

aktivnost; za začasno prekinitev vadbe podrsajte v desno; za popolno prekinitev tapnite po zaslonu. Ura 

beleži trajanje vadbe, porabo kalorij, srčni utrip in drugo. 

 

Funkcija spremljanja srčnega utripa: Ko je funkcija aktivirana, vam ura meri srčni utrip tako, da s 

pomočjo diod skenira površinske kapilare v koži. Počakajte približno 2 sekundi, da se merjenje in 

beleženje prične. Če želite prekiniti merjenje, odprite drugi meni. Na spletu poiščite informacije o 



 

 

povprečnem srčnem utripu ter srčnem utripu med vadbo za vašo starostno skupino in spol in/ali 

vprašajte za nasvet svojega zdravnika. 

Opomba: Ta izdelek ni medicinski pripomoček. Vse prikazane vrednosti so samo referenčne. 

 

Funkcija merjenja krvnega tlaka: Roke položite plosko na površino in jih ne premikajte. Ob aktivaciji 

funkcije bo ura po približno 45-50 sekundah porabila za merjenje in odčitavanje rezultata.  

Opomba: Ta izdelek ni medicinski pripomoček. Vse prikazane vrednosti so samo referenčne. 

 

Funkcija elektrokardiograma (EKG): Ura združuje optični senzor srčnega utripa in senzor EKG, ki 

prikazuje informacije o delovanju uporabnikovega srca. Ob aktivaciji funkcije bo ura po približno 30 

sekundah porabila za merjenje in odčitavanje rezultata, ki ga lahko nato preverite v aplikaciji. 

Opomba: Ta izdelek ni medicinski pripomoček. Vse prikazane vrednosti so samo referenčne. 

 

Funkcija merjenja kisika v krvi: Raven kisika v krvi (SP02H) je količina kisika, ki kroži v krvi. 

Informacije o zdravem ali nenormalnem odstotku kisika v krvi za vašo starostno skupino in spol najdete 

na spletu in/ali se za nasvet obrnite na svojega zdravnika. 

Opomba: Ta izdelek ni medicinski pripomoček. Vse prikazane vrednosti so samo referenčne. 

 

Funkcija štoparice: Za začetek pritisnite ikono "Start", za pavzo ikono "Pause", za prekinitev pa na 

gumb pritisnite ponovno. 

 

Daljinski upravljalnik (glasba): Omogoča aktiviranje in upravljanje predvajanja glasbe na vašem 

telefonu prek pametne ure (telefon mora imeti nameščeno aplikacijo za predvajanje glasbe). 

 

Funkcija "About" (O izdelku): Preverite številko modela, Bluetooth naslov in številko različice. 

 

Ponastavitev: Tapnite za ponastavitev vseh podatkov (tovarniški način). 

 

Funkcija alarma: Prek mobilne aplikacije lahko nastavite več različnih alarmov. 

 

Opomnik za vadbo ali pijačo: V aplikaciji nastavite čas vadbe in/ali opomnik za pitje. 

 

Funkcija "Find phone" (Poišči telefon): Ko sta ura in telefon povezana, lahko funkcija "Find phone" 

(Poišči telefon) pomaga pri iskanju vašega mobilnega telefona. Tapnite "Find phone" (Poišči telefon) in 

poiščite svoj s pomočjo zvonjenja, ki prihaja iz telefona. 

 

Vklop ure s pomočjo premikanja zapestja：Z gibanjem zapestja lahko "zbudite" uro. Funkcijo nastavite 

v aplikaciji.  

Opomba: funkcija lahko poveča porabo energije. 

 
Navodila za recikliranje in odlaganje  

Ta oznaka pomeni, da izdelka v EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske odpadke. Da bi 

preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, 

jih odgovorno reciklirajte in tako spodbujajte trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite 

uporabljeno napravo vrniti, uporabite sistem za vračilo ali kontaktirajte prodajalca, pri katerem ste napravo 

kupili. Prodajalec lahko ta izdelek sprejme za okolju varno recikliranje. 

 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU. 

 


