
Navodila za uporabo – Pametna ura Start 

 

Vzdrževanje naprave: 

- Skrbite za čistočo ure, poskrbite, da kontakti za polnjenje ostanejo suhi in čisti. 

- Pašček prilagodite vašemu zapestju. 

- Med nošenjem ure ne uporabljajte agresivnih dodatkov in mazil za kožo. 

- V primeru alergij ali draženja kože prenehajte z nošenjem. 

 

Pred uporabo ure: 

-Pred uporabo uro napolnite s priloženim magnetnim kablom. 

-Pametno uro prižgete tako, da stranski gumb držite za tri sekunde. 

-Na pametni telefon si naložite aplikacijo DaFit, ki je potrebna za pravilno delovanje ure. 

 

Povezava z aplikacijo: 

- Ko je aplikacija nameščena vklopite Bluetooth in v meniju aplikacije poiščete ikono 

pametne ure pod imenom »Device«. 

- Za iskanje vaše pametne naprave pritisnete »scan device« in počakate, da se izpiše oznaka 

vašega modela – ZL02. 

- Ko se telefon in ura uspešno povežeta se podatki kot so ura, datum itd. avtomatsko 

sinhronizirajo. 

- Aplikacija od vas zahtevana določena dovoljenja kot so dostop do lokacije, obvestil, 

Bluetooth-a in delovanju v ozadju telefona. 

 

Uporaba ure: 

- Med meniji prehajate s pomikom levo ali desno, s pomikom navzdol odprete splošne 

nastavitve, s pomikom navzgor pa obvestila. 

- Številčnice oziroma ozadje zaslona lahko zamenjate z daljšim pritiskom na ekran ali pa v 

sami aplikaciji na telefonu. 

 

 



Glavne funkcije: 

- Štetje korakov, razdalje in merjenje kalorij 

- Merjenje srčnega utripa 

1. Pametna ura redno spremlja vaš srčni utrip 

2. Za najbolj točne rezultate mora biti naprava tesno ob zapestju 

3. V aplikaciji lahko določite čas merjenja 

- Spremljanje kvalitete spanca 

1. Naprava samodejno spremlja vaš spanec in kako kvaliteten je 

- Vremenska napoved 

- Predvajanje Bluetooth glasbe 

- Izbira športnih aktivnosti 

- Merjenje koncentracije kisika v krvi in pritiska 

 

Nastavitve v aplikaciji: 

- Na ikoni »Exercise« imate na izbiro vse športne aktivnosti. 

- Na ikoni »Device« pa vklopite oziroma izklopite obvestila za klice, sporočila in ostale 

aplikacije. Tukaj lahko nastavite poljubno številčnico ali pa za ozadje izberete svojo 

fotografijo. 

- Nastavite lahko še nekaj dodatnih funkcij kot so budilka, opomnik na gibanje, pitje vode in 

jemanje zdravil. 

 

Opozorilo: 

-Ura ni za plavanje in vročo vodo (vodna para vsebuje majhne molekule vode, ki lahko 

poškoduje vezje in samo notranjost ure). 

 


