
 

Pametna športna ura 

SmartWay 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu pametne športne ure 

SmartWay! 

V paketu boste prejeli:  

• pametno uro, 

• pašček v izbrani barvi. 

Tehnične lastnosti: 

• vodoodpornost IP67, 
• kompatibilna s sistemi: Android, ISO, Windows, PC, 
• čas pripravljenosti: 20 dni, 
• vrsta zaslona: OLED, 
• velikost zaslona: 1,33 Inch, 
• resolucija zaslona: 240 x 240, 
• RAM: 128 M. 

 

 

Uporabite aplikacijo Lefun Health. 

 

Pred prvo uporabo uro polnite 2 uri.  

 

Namestitev paščka in polnjenje ure 

Pašček ure je snemljiv. Enostavno ga namestite na uro. Ura ima na vsaki strani dva nastavka, 

kamor namestite pašček.  

Eden od nastavkov je primeren tudi za polnjenje ure. Za vsako polnjenje morate sneti 

pašček. Uro polnite neposredno prek enote za polnjenje ali prek USB vmesnika. Polnilni 

kabel ni potreben.  

   



Upravljanje ure 

 

Gumb ON/OFF 

• Z dolgim pritiskom na gumb ure boste vključili 

pametno uro. 

• Uro lahko izključite tako, da pridržite gumb na 

ikono za izključitev. 

 

Upravljanje z ekranom na dotik 

• Dotaknite se gumba, da izberete meni. 

• Med funkcijami se premikate z dotikom na 

gumb. Če želite odpreti funkcijo, gumb 

pridržite.  

• Za menjavo teme zaslona na začetnem zaslonu 

pridržite gumb in prikazala se vam bo drugačna 

tema. Izbirate lahko med 3 različnimi zasloni.  

 

 

Povezovanje ure z mobilnim telefonom in aplikacijo 

Na mobilni telefon si najprej naložite aplikacijo Lefun Health, ki jo najdete v trgovini z aplikacijami AppStore (za 

uporabnike iPhona) ali Trgovina (za uporabnike OS Android).  

Ko je nameščanje uspešno zaključeno in ste se registrirali v aplikacijo, se ura samodejno sinhronizira. Pokaže vam 

točen čas in datum. Začne tudi s štetjem korakov, srčnega utripa in kalorij.  

V aplikaciji lahko preverite vso zgodovino vaših športih dejavnosti, meritev, prehojenih korakov in razdalje.  

Funkcije 

Ura vam omogoča mnogo funkcij in športih dejavnosti.  

Šteje vam korake, meri razdaljo, kalorije, krvni pritisk in sp02. Za natančne meritve naj bo ura tesno zapeta na 

zapestju. Pridržite gumb in ura bo začela merjenje. Vse rezultate lahko preverite v aplikaciji.  

Ostale funkcije: poišči moj telefon, posnemi sliko, opomnik za pitje, … 

Klici/obvestila  

Na uro boste prejeli tudi vsa obvestila in klice iz mobilnega telefona. Opozorila vas bo z vibriranjem. 

 

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. 

 

 


