
Pametna športna ura  
M280: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu pametne športne ure! 

V paketu boste prejeli 

• Pametno športno uro, 

• magnetni polnilni kabel. 

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). 

• HD zaslon na dotik (1,57 ″ / 200*320 resolucije). 

• Vodoodbojnost: IP67. 

• Združljiva je z Android in iOS napravami. 

• Mobilna aplikacija: Hero band 8. 

• Bluetooth povezava z mobilnikom, priporočljiva oddaljenost mobilnika je 5 - 10m. 

• Vzdržljivost baterije: 180-220mAh. 

• Material: ABS plastika, silikon.

Prednosti 

• Moderna športna ura elegantnega dizajna, primerna za vse priložnosti, 

• izjemno lahka in udobna za nošenje, 

• enostavna povezava z mobilnikom za spremljanje klicev, SMS sporočil, opomnikov ali opozoril iz družabnih 

omrežij, 

• popolna ura za športne navdušence, izbirate lahko med več kot 20 vadbenimi programi za beleženje športnih 

rezultatov, 

• z uro boste enostavno pritisnili na sprožilec fotoaparata mobilnika in posneli fotografije, 

• vaš novi pametni pomočnik za spremljanje zdravstvenega stanja: preverjanje srčnega utripa, krvnega tlaka in 

kisika v krvi, 

• z njo boste spremljali vaše spalne navade, opozorila vas bo na daljšo neaktivnost ali sedenje, 

• navdušile vas bodo številne dodatne funkcije, kot so štetje korakov, poraba kalorij, dihalni treningi za lajšanje 

stresa, svetilka, vremenska napoved, 

• posebej za ženske ima ura vključen uporaben koledarček za spremljanje ženskih mesečnih ciklov, 

• izbirate med različnimi začetnimi temami zaslona ali dodajate lastne slike. 

 

Predstavitev pametne ure 

 

 

 

 

 

1. Celozaslonsko območje na dotik 

2. Stranski gumb  

3. Kontakt za polnjenje 

4. Senzor za svetlobo 



Polnjenje pametne ure 

Pred prvo uporabo pametne ure predlagamo, da jo polnite več ur (najbolje čez noč). 

 

        5. Kontakt za polnjenje 

      6. Magnetni polnilni kabel 

7. Vstavljanje USB vtiča v USB napajalnik 

 

 

1. Magnetni polnilni kabel (6) ustrezno namestite na kontakte (5) na pametni uri. Polnilni kabel naj bo s 

kontakti pravilno poravnan, saj se v nasprotnem primeru pametna ura ne bo polnila.  

2. USB vtič vstavite v USB napajalnik (7). 

Opozorilo: USB napajalnik v paket ni vključen.  

3. Pri polnjenju nikoli ne uporabljajte napajalnika z izhodnim tokom, ki presega 2 V. V nasprotnem primeru 

lahko pride do okvare izdelka. 

4. Če je bila baterija ure pred polnjenjem popolnoma izpraznjena, se bo zaslon na njej samodejno aktiviral po 

približno 5 minutah polnjenja.   

Uporaba pametne ure 

Vklop pametne ure 

Gumb (2), ki se nahaja na desni strani ure pritisnite in zadržite 3 sekunde.  

Izklop pametne ure 

Uro boste izključili tako, da gumb (2) ponovno pritisnete in zadržite 3 sekunde. 

Zaslon na dotik 

Premikanje po zaslonu: Po zaslonu na dotik lahko upravljate s kretnjami: levo, desno, gor, dol. 

Vklop in izklop zaslona: Zaslon lahko vključite s kratkim pritiskom na gumb (2) ob strani ure. Ponovni kratek pritisk 

bo zaslon izključil. 

Funkcije 

 

Glavni zaslon: Prikazuje točen čas, datum, dan v tednu in ostale informacije. Ozadje glavnega zaslona 

zamenjate tako, da nanj pritisnete za nekaj sekund. Nato s premikanjem v levo in desno izberete želeno 

ozadje. Potrdite ga s kratkim pritiskom na zaslon. 

 

Koraki: S pritiskom na ikono boste preverili število prehojenih korakov, razdaljo in porabljene kalorije. 

 

Spanje: Ura bo spremljala dolžino in kakovost vašega spanca. Več informacij boste izvedeli s pritiskom 

na ikono. 

Gibanje: Ta funkcija ponuja različne načine vadbe. Tisto, ki vam ustreza potrdite s pritiskom na glavni 

zaslon. S pritiskom na stranski gumb boste vadbo začasno ustavili ali prekinili. 



 

 

Beleženje gibanja: Prikaže podatek o tem kdaj ste se nazadnje gibali. 

 

Srčni utrip: Samodejno merjenje srčnega utripa se bo pričelo po daljšem postanku na ikoni. V mobilni 

aplikaciji boste redno spremljali rezultati in preverjali zgodovine meritev. 
 

Krvni pritisk: Pritisnite na ikono in izmerili boste trenutni krvni pritisk. 

 

Kisik v krvi:  Pritisnite na ikono in izmerili boste trenutno stanje kisika v krvi. 

Vreme: Tu boste našli informacije o stanju vremena na trenutni lokaciji. S premikanjem levo in desno 

boste preverili vremensko napoved za naslednje 4 dni.                                                                        

Opozorilo: Pametna ura mora biti povezana z mobilno aplikacijo in imeti vključeno GPS funkcijo. 

Sporočanje: V tej funkciji lahko preverite informacije o klicih, kratkih SMS sporočilih in sporočilih iz 

drugih mobilnih aplikacij. V pametni uri je lahko shranjenih istočasno 9 sporočil.                                                                                                                      

Opozorilo: Ta funkcija je na voljo le, če je ura povezana z mobilnim telefonom. 

Glasba: Na mobilnem telefonu vključite predvajalnik glasbe, nato pa na uri upravljajte z njim (predvajaj, 

ustavi, naslednja skladba, prejšnja skladba).                                                                                                      

Opozorilo: Na mobilnem telefonu je potrebno odobriti dovoljenje za potisna obvestila. 

Fotografiranje: Pametno uro povežite z mobilnim telefonom prek mobilne aplikacije. Ura vam bo služila 

za nadzor pri fotografiranju. S pritiskom na zaslon ali tresenjem ure, boste fotografirali na daljavo.  

Dihanje: V tej funkciji lahko izberete način vadbe: hiter ritem, počasen ritem in trajanje vadbe. S 

pritiskom na »Start,« vas bo ura vodila skozi vadbo v ritmu, ki ste ga določili.  

 

Budilka: Na pametni uri lahko nastavite 3 alarme naenkrat. Nanje vas bo opozorila z vibriranjem.  

 

Štoparica: Pritisnite na ikono. S pritiskom na »Start« boste začeli meriti čas, ga začasno ustavili ali 

prekinili. Funkcijo boste zapustili tako, da na zaslonu podrsate v desno.  

Menstrualni koledar: V mobilni aplikaciji ustrezno nastavite datum vaše menstruacije. Nato boste na 

pametni uri lahko preverili: datum, obdobje ovulacije in varne dneve.                                                

Opozorilo: V izračunih so možna odstopanja, zato redno preverjajte dejansko stanje vašega cikla. 

Nastavitve: Funkcija ponuja razne nastavitve kot so: vklop zaslona ob prejetju sporočil, obliko zapisa 

ure, iskanje mobilne naprave, tovarniške nastavitve, informacijo o različici ure. 

 

Časovnik: V tej funkciji lahko izberete način odštevanja časa ali pa ga prilagodite. 

 

Povezovanje z mobilno aplikacijo 

Veliko funkcij, ki jih ponuja pametna ura lahko uporabljate brez povezave z mobilno aplikacijo. Tiste, ki potrebujejo 

stalno povezavo z mobilno aplikacijo so: ura, obvestilo o dohodnem klicu, obvestilo o sporočilu itd.  



1. Skenirajte QR kodo in namestite mobilno aplikacijo na svoj mobilni telefon. 

Aplikacijo lahko ročno poiščete tudi v Trgovini Google Play (Android) ali Trgovini 

App Store (iPhone) pod imenom »Hero Band 8«.  

Opozorilo za uporabnike mobilnih naprav z operacijskim sistemom Android: 

Povezovanje ure z mobilnim telefonom zgolj prek Bluetootha, ne bo omogočilo 

funkcijam, da bi delovale pravilno. 

2. Na mobilnem telefonu vključite Bluetooth. Uporabniki operacijskega sistema 

Android vključite GPS, saj bo s tem mobilna aplikacija lahko dostopala do 

lokacije.  

3. Odprite nameščeno mobilno aplikacijo »Hero band 8«.  

4. Prvič je potrebno opraviti registracijo z e-mail naslovom (slika 1). Uporabljate jo lahko sicer tudi kot »gost«, 

vendar vam ta možnost ne bo zagotovila uživanja v vseh funkcijah, ki jih ponuja pametna ura. 

5. V aplikaciji izberite ikono »Add Device« (slika 2) in počakajte, da se izpiše seznam dosegljivih naprav. 

6. Izberite povezavo, ki nosi ime »P57«.  

7. Sedaj ste uspešno povezani s pametno uro. 

Opozorilo: Uporabniki operacijskega sistema Android boste morali odobriti dovoljenje za delovanje v ozadju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Slika 1        Slika 2 

Uporaba mobilne aplikacije 

Odprite glavno stran v mobilni aplikaciji. Tu lahko preverite stanje sinhronizacije. Ročno jo boste osvežili tako, da s 

prstom podrsate po zaslonu navzdol.  

• Pritisnite na ikono, kjer je izpisano število prehojenih korakov (slika 3). Tu boste preverili informacije o 

gibanju, ki se sinhronizirajo z vašo pametno uro (slika 4).  

• Izberite možnost »Edit card,« (slika 5) kjer boste določili parametre, ki jih želite spremljati.   



• Funkcije »Heart rate,« »Blood pressure,« »Sleep function« vam bodo omogočile vpogled v celodnevno 

beleženje rezultatov. S pritiskom na puščice zgoraj (slika 4) se boste pomikali po zgodovini zabeleženih 

rezultatov.  

• Možnost »One key measurement,« vam daje vpogled v trenutno stanje srčnega utripa, krvnega pritiska, 

kisika v krvi in drugih vrednosti.  

Priporočilo: Med merjenjem se umirite in sedite vzravnano.  

• Pritisnite na možnost »Device, nato »Dial« in nazadnje »About me«. Tu urejate nastavitve glede spremljanja 

srčnega utripa, merjenja krvnega pritiska, prejemanja sporočil, fotografiranja in druge funkcije. Uredite lahko 

tudi osebne informacije, zastavljene cilje in ostalo. 

  Slika 3     Slika 4     Slika 5 

 

Pogosto zastavljena vprašanja 

Zakaj pametne ure ni mogoče poiskati v mobilni aplikaciji? 

1. Bluetooth se lahko na mobilni napravi med iskanjem pametne ure samodejno izključi. V tem primeru 

počakajte eno minuto, Bluetooth ponovno vključite in poskusite napravi ponovno povezati.  

2. Funkcija GPS mora biti na mobilnem telefonu vključena. Uporabniki operacijskega sistema Android morate 

odobriti dovoljenje za določanje položaja. To možnost najdete v mobilnem telefonu pod razdelkom 

»Nastavitve«. 

Zakaj ura ne prejema opomnikov? 

Če mobilno aplikacijo uporabljate prvič, se vam bo samodejno prikazalo obvestilo za obveščanje o opomnikih 

sporočil. Branje podatkov boste omogočili z izbiro »Hero Band 6« v mobilni napravi. 

 



Zakaj kljub omogočenemu branju podatkov še vedno ne vidim opomnikov? 

 Če ste odobrili vsa zahtevana dovoljenja, potem preverite stanje Bluetootha. Ta mora biti ves čas vključen in 

povezan s pametno uro. Uporabniki operacijskega sistema Android morate odobriti tudi dovoljenje, da se lahko 

delovanje mobilne aplikacije izvaja v ozadju.  

Opozorila 

• Ura ni medicinski pripomoček in zato ni primerna za uporabo v medicinske namene. 

• 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). 

• Pametno uro hranite v suhem in zračnem prostoru. 

• Za polnjenje uporabljajte le priložen magnetni polnilni kabel.   

• 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. 

 

 


