
Pametna ura 
silux91: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu pametne ure!  

V paketu boste prejeli 

• Pametno uro, 

• kabel za napajanje. 

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. 

• Barven zaslon na dotik. 

• Diagonala zaslona: 3,3 cm. 

• Širina paščka je 2,1 cm, dolžina pa 23 cm. 

• Resolucija HD zaslona: 240 x 240 slikovnih točk. 

• Material: silikon+kovina. 

Prednosti 

• Moden dizajn ure vas bo navdušil, 

• v eni napravi so združene funkcije ure, osebnega pomočnika in trenerja, 

• preverite športno aktivnost, srčni utrip, število korakov ipd., 

• vedno na dosegu roke bodo tudi opozorila in sporočila mobilnika, 

• poslušanje glasbe boste lahko upravljali kar z ure FunWatch, 

• poskrbite za pristne spomine druženj in izletov - s FunWatch lahko fotografijo sprožite na daljavo, 

• spremljajte svoj spanec in njegovo kakovost, zjutraj pa vas bo pametna ura zbudila z nežnim vibriranjem, 

• tekom dneva vas bo ura opozorila, ko boste predolgo sedeli in vas spodbudila k aktivnosti, 

• dogodke iz koledarja in obvestila socialnih omrežij boste lahko preverili na HD zaslonu. 

Uporaba pametne ure 

Namestitev Aplikacije za pametno uro 

V trgovini z aplikacijami Google Play ali App Store poiščite 
aplikacijo Happy sports. 

Podpora operacijskim sistemom: 
Apple,  iOS 8.0 ali novejši (iPhone 4S ali novejši) 
Android 4.4 ali novejše. Podpora za večino 

pametnih telefonov z operacijskim sistemom 
Android, ki se povezujejo s tehnologijo Bluetooth 
4.0 ali novejšo. 

Vzpostavljanje povezave 

1. Ko boste uspešno namestili in se registrirali v aplikacijo, na mobilnem vključite povezovanje s tehnologijo 

Bluetooth. Poiščite možnost nastavitev povezovanja  (angl. Bind management), tam pa možnost povezovanja z 

novo napravo (angl. Bind new device). Počakajte, da telefon najde napravo. 

2. V aplikaciji izberete možnost Povezane naprave (angl. Connect Device), izberite nastavitve povezovanj (angl. 

Binding Management), tam pa informacije povezovanja (angl. Binding Information). 

3. Pametno uro boste našli na seznamu naprav na podlagi kode, ki jo najdete na zadnji strani pametne ure (npr.: 

T80A7C0). Iz seznama izberite napravo s to kodo. 

4. Za zadnji korak istočasno izberite povezovanje (angl. Pairing) na mobilnem telefonu in pritisnite na vašo 

pametno uro, da se napravi uspešno povežeta. 



Opomba: Če se pametna ura ne poveže s telefonom, izbrišite aplikacijo Happy sports in jo ponovno namestite iz 

Google Trgovine in ponovite zgornje korakom. 

 

Nastavitev dovoljenj na Android sistemu 

Opomba: Aplikacija na začetku zahteva, da potrdite vsa dovoljenja. 

1. V nastavitvah (angl. Settings Management) izberite dovoljenja (angl. Permissions Management). 

2. Sledite naslednjim korakom (angleško): Apply permissions, Notify right to use in Apply protection lock in 

potrdite dovoljenja. 

Upravljanje 

1. Ob prvem zagonu pametne ure dolgo pritisnite tipko na dotik. 

2. Med posameznimi funkcijami preklapljate s pritiskom na tipko pod zaslonom. 

Polnjenje 

1. Uporabljajte polnilnik, ki ste ga prejeli z izdelkom. Bodite pozorni, da bo kontakt med pametno uro in 

polnilcem pravilen. 

2. Na drugi strani kabel vključite v elektriko. 

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. 

• 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). 

• Za polnjenje uporabljajte le priložen kabel USB.  

• Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• 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. 


