
PAMETNA URA SPORTEX 

 
 

NAVODILA ZA UPORABO 

 

Spoštovani, 

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.  
Poskrbite za svoje telo 24 ur na dan in si zagotovite bolj izčrpne podatke. Z našo zapestno uro 

Sportex lahko sedaj spremljate srčni utrip, porabo energije, opravljene korake in mnogo več.  Ura 
vam omogoča  možnost preklopa med 4-imi različnimi načini gibanja. Izbirate lahko med programi; 
tek, kolesarjenje, badminton in plezanje. Tako boste lahko glede na vaš življenski slog, vadili še bolj 

učinkovito. 

 

Ta priročnik obravnava varnostne smernice in navodila za uporabo. Pred uporabo naprave 
natančno preglejte ta priročnik. 

 

PAKET VSEBUJE:  

 

 

1 x pametna ura Sportex + zapestni trak 

1 x USB polnilna sponka; 

1 x navodila za uporabo; 

 

 
 
 



TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

 
Ura je združljiva z operacijskimi sistemi in bluetooth različice 

Android 4.2 in novejše 

IOS 8.0 in novejše 

BT4.0 

• Tipke: gumb na dotik 

• Baterija: 150 mAh 

• Napjalani vmesnik: napjanje preko USB sponke 
• Ura podpira jezik: Angleščina 

• Aplikacija podpira jezik: Angleščina, japonščina, turščina, spanščina, nemščina, ruščina, 
finščina, arabščina, francoščina, malajščina, indonezijščina, korejščina portogalščina.  

• Shranjevanje podatkov: zabeleženi podatki na pametni uri se bodo zbrisali ob 24. uri. Te 
podatke lahko ponovno preverite v aplikaciji. 

• Vodotesnost: IP67* 
*IP67 pomeni popolna zaščita pred trdnimi delci in efektom potopitve v vodo v globino 
med 15 cm in 1 m. 
 

 
 Glavne funkcije 

Funkcija Podpora 
 
Števec korakov 

✓ Da 

Razdalja (km) ✓ Da 

Poraba kalorij ✓ Da 

Merjenje srčnega utripa ✓ Da 

Merjenje kisika v krvi ✓ Da 
Merjenje krvnega tlaka  ✓ Da 

Zaznavanje spanja ✓ Da 

Sedentarni opomnik (predolgo sedenje) ✓ Da 

Opomnik na sporočilo/opomnik ✓ Da; QQ sporočilo, WeChat, 
Facebook, twitter, WhatsApp  

Opomnik klica ✓ Da 

SMS opomnik ✓ Da 
Pametna budilka ✓ Da 

Funkcija proti izgubi (pokliče telefon) ✓ Da 

Funkcija iskanja ure ✓ Da 

Časovna sinhronizacija ✓ Da 

 

 

 



SESTAVNI DELI 

 

1. Večnamenski gumb na dotik 

2. Barni zaslon ure 

3. Stranski gumb  

4. Kovinski gumb 

5. Polnilni utori 

 

6. Sensor za merjenje srčnega utripa 

7. Zapestni trak 

8. Kovinski zatič 

9. Polnilna sponka 

10. USB priključek 

 

OPOZORILA 

 

Naprava vsebuje električno opremo, ki lahko povzroči poškodbe, če se ne uporablja pravilno. 

Na primer, daljši stiki lahko pri nekaterih uporabnikih prispevajo h kožnim alergijam. Če želite 

zmanjšati draženje, preberite varnostne smernice na naslednjih straneh, da zagotovite 

pravilno uporabo in nego. 

 

• Med polnjenjem, naprave ne izpostavljajte tekočini, vlagi ali dežju; naprave ne 

polnite, ko je mokra, saj lahko to povzroči električni udar in poškodbe. 

• Napravo ohranjajte čisto in suho. Za čiščenje naprave ne uporabljajte abrazivnih 

čistil. 

• Če imate kakršno koli predhodno stanje, ki bi lahko vplivalo na uporabo te naprave, 

se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom. 



• Zapestnega traka ne nosite pretesno. Če je vaša naprava vroča ali topla ali če 

povzroča draženje ali nelagodje na koži, jo prenehajte uporabljati in se posvetujte 

z zdravnikom. 

• Naprave ne izpostavljajte izredno visokim ali nizkim temperaturam. 

• Naprave ne puščajte blizu odprtega ognja, kot so kuhalne peči, sveče ali kamini. 

• Ta izdelek NI igračka - nikoli ne dovolite otrokom ali hišnim ljubljenčkom, da se 

igrajo s tem izdelkom. Izdelek vedno shranjujte nedosegljivo otrokom. Številni 

majhni delci, ki jih naprava vsebuje, lahko povzročijo zadušitev, če jih zaužijete. 

• Naprave nikoli ne poskušajte zlorabiti, zdrobiti, odpirati, popravljati ali razstavljati. 

S tem boste razveljavili garancijo in lahko povzročili nevarnost za uporabnika. 

• Naprave ne uporabljajte v savni ali parni sobi. 

• Naprave se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko to povzroči praske in 

poškodbe.  

• Napravo, baterijo naprave in paket odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.   

• Med vožnjo ali v drugih podobnih okoliščinah, kjer bi nepozornost ali moteči 

dejavniki lahko povzročili telesne poškodbe ali poškodbe uporabnika, ne 

preverjajte nobenih obvestil ali kakršnih koli informacij na zaslonu naprave. Med 

vadbo bodite vedno pozorni na svojo okolico. 

 

OPOZORILA BATERIJE 

• Naprave ali baterije NE razstavljajte, ne spreminjajte, ne prebadajte in ne 

poškodujte. 

• NE odstranjujte baterije ali delov naprave, ki jih ne more zamenjati uporabnik. 

• Naprave ali baterij NE izpostavljajte ognju, eksploziji ali drugim nevarnostim. 

 

OPOZORILA O ZDRAVJU 

• Če imate srčni spodbujevalnik ali drugo notranjo elektronsko napravo, se pred 

uporabo merilnika srčnega utripa posvetujte s svojim zdravnikom. 

• Optični merilnik srčnega utripa zapestja oddaja zeleno svetlobo in občasno utripa. 

Če imate epilepsijo ali ste občutljivi na utripajoče luči, se posvetujte s svojim 

zdravnikom. 

• Naprava, dodatki, merilnik srčnega utripa in z njimi povezani podatki se uporabljajo 

samo za rekreativne namene in ne za medicinske namene ter niso namenjeni 

diagnosticiranju, spremljanju, zdravljenju, zdravljenju ali preprečevanju kakršne 

koli bolezni ali stanja. 

• Odčitki srčnega utripa so zgolj referenčni, za posledice napačnih odčitkov ne 

prevzemamo nobene odgovornosti. Medtem ko tehnologija optičnega merilnika 

srčnega utripa zapestja po navadi zagotavlja najboljšo oceno uporabnikovega 

srčnega utripa, obstajajo prirojene omejitve tehnologije, ki lahko povzročijo, da so 

nekateri odčitki srčnega utripa v določenih okoliščinah netočni, vključno z 

uporabnikovimi fizičnimi značilnostmi ter vrsto in intenzivnost aktivnosti. 



• ura temelji na senzorjih, ki spremljajo vaše gibanje in druge meritve. Podatki in 

informacije, ki jih zagotavljajo te naprave, naj bi predstavljali natančno oceno vaše 

dejavnosti in meritev, ki jih spremljate, vendar morda niso popolnoma natančni, 

vključno s podatki o korakih, spanju, razdalji, srčnem utripu in kalorijah. 

• Če imate ekcem, alergije ali astmo, je verjetno večja verjetnost, da boste dražili 

kožo ali alergijo zaradi nošenja naprave. 

• Ne glede na to, ali imate zgoraj navedena stanja ali ne, če začnete na zapestju 

občutiti nelagodje ali draženje kože, odstranite napravo. Če simptomi ne izginejo 

po več kot 2-3 dneh ne uporabe naprave, se obrnite na zdravnika. 

• Če se med nošenjem ure potite več kot dve uri, očistite in posušite zapestni trak in 

zapestje, da se izognete draženju kože. 

• Dolgotrajno drgnjenje in pritisk lahko draži kožo, zato si zapestje sprostite tako, da 

po daljšem nošenju trak odstranite za eno uro. 

• Redno čistite zapestje in uro, zlasti po potenju med vadbo ali izpostavljenosti 

snovmi, kot sta milo ali detergent, ki se lahko pritrdijo na notranjo stran sledilca. 

• Čeprav je ura odporna na vodo, ni dobro, da na koži nosite moker pas. 

 

PRIPRAVA UPORABE 

Pred prvo uporabo se prepričajte, da je naprava polna. 

POLNJENJE: 

1. Polnilno sponko pritrdite na uro.  

 

2. Prepričajte se, da se polnilni zatiči na sponki dotikajo 

polnilnih utorov ure.  

 

3. USB priključek povežite v USB vhod (neposredno na 

USB vtičnico ali v USB napajalnik, ki je priključen na 

napajanje).   

 

Za polnjenje ure preprosto poravnajte polnilne zatiče na sponki s polnilnimi utori ure. Če se 

ura polni, boste na zaslonu lahko videli ikono baterije, ki prikazuje polnjenje. Ko odstranite 

polnilnik, se bo ura vklopila. 

Če se ura ne polni, se prepričajte, da so polnilni kontakti (zatiči in utori) poravnani in da ste 

jih namestili v pravilen položaj. Očistite kontaktno območje s suho bombažno blazinico in 

poskusite znova. Rahlo pritisnite - če polnjenja ne zaznate, počakajte nekaj minut, da ura 

prične s polnjenjem. V kolikor se ura še vedno ne polni, se za zamenjavo obrnite na 

prodajalca. 

 

Pametna ura za polnjenje potrebuje do 1,5 ure.



UPORABA 

Metoda nošenja 

1. Zapestni trak je najbolje nositi za 

zapestno kostjo (2); 

2. S pomočjo ene od nastavitvenih 

lukenj, prilagodite velikost 

zapestnega traku na velikost, ki 

ustreza vašemu zapestju; 

3. Senzor (1) mora biti blizu kože, da 

se prepreči premikanje-   

 

Vklop (on) in izklop (off) 

V stanju mirovanja, pritisnite in držite funkcijsko tipko na dotik 3 sekunde, da napravo 

vklopite. 

Uro lahko izklopite tako, da izberete ikono za vklop / izklop v meniju ure. Ko ste na 

ikoni, držite gumb za dotik 3 sekunde, da se ura izklopi. 

 

Način prenosa mobilne aplikacije 

 

1. Za prenos aplikacije poskenirajte desno QR kodo. Kodo 

lahko najdete tudi v meniju ure.    

 

2. Prepričajte se, da je ime aplikacije Wearfit in net 

WearFit2.0. Če imate težave s skeniranjem kode, lahko 

aplikacijo naložite prek trgovine Apple ali Google Play.  

POVEZOVANJE Z URO 

• Najprej pritisnite tipko na dotik (3s), da vklopite zapestnico. 

• Prepričajte se, da je Bluetooth pametnega telefona vklopljen. Pojdite pod 

nastavitve in poiščite naprave Bluetooth - povežite se z napravo Z7. V meniju ure 

boste zdaj lahko videli, da je ikona Bluetooth (levi kotiček) postala modra. 

• Odprite aplikacijo ''Wearfit'' in povežite svojo pametno uro (z7) z aplikacijo. Če se 

ime vase ure ne pojavi v aplikaciji, aplikacijo zaprite in poskusite znova.    
 

Ob prvi uporabi je morda potrebno nekaj minut, da aplikacija zazna bluetooth 

ure. 



DELOVANJE URE 

Ko se ura uspešno poveže s telefonom, se bosta datum in ura v telefonu, sinhronizirala s 

pametno uro.  Aplikacija pa bo sinhronizirala do sedaj zbrane podatke vaše ure (število 

korakov, porabljene kalorije, srčni utrip, itd.). 

Gumbi 

Gumb na dotik:  

- Kratek pritisk za preklop med funkcijami  

- Dolg pritisk (cca. 3 s) za vstop v funkcijo.  

- Dolg pritisk na glavni strani, za izbiro zaslona 

Stranski gumb: 

- Pritisnite gumb enkrat, za vrnitev na glavni zaslon. 

- Dolg pritisk za vstop v način gibanja.  

FUNKCIJE 

OPOMBA: zabeleženi podatki na pametni uri se bodo zbrisali ob 24. uri. Te podatke lahko 

ponovno preverite v aplikaciji. 

 

Domači zaslon: prikaz časa, datuma, baterije itd. 

Pedometer (walk): beleži opravljene korake skozi celoten dan.  

Razdalja (Distance): beleži opravljeno razdaljo skozi celoten dan.   

Kalorije (Calories): beleži porabljene kalorije skozi celoten dan.   



Šport (Sports): šteje vaš dnevni čas za vadbo.  Več vzorcev gibanja – izbirate lahko med 4-
imi načini vadbe. V vsakem od različnih načinov si lahko ogledate čas in kalorije in tako 
nadzorujete vaš življenski slog.   

 

Merjenje srčnega utripa (Heart rate): Z vklopom te funkcije, samodejno merite srčni utrip. 
Vklopite jo lahko na uri ali pa v aplikaciji. Podatki se bodo shranili v aplikacijo.  

Krvni talk (Blood pressure): Z vklopom te funkcije, samodejno merite krvni tlak. Vklopite jo 
lahko na uri ali pa v aplikaciji. Podatki se bodo shranili v aplikacijo. 

Kisik v krvi (Blood oxygen): Z vklopom te funkcije, samodejno merite stopnjo kisika v krvi 
(SpO2). Vklopite jo lahko na uri ali pa v aplikaciji. Podatki se bodo shranili v aplikacijo. 

Poišči (Find): z vklopom te funkcije, lahko poiščete vaš telefon. S pritiskom na funkcijo 
‘’Find’’ bo vaš telefon zavibriral.   

Sporočilo (Message): lahko preberete vsa obvestila (vključno facebook, whatts up, twiter, 
itd).  

Ime naprave (Device name); z7 / MAC: D1-B9-A4-70-EA-1E 

DRUGE FUNKCIJE IZ APLIKACIJE: 

Pametni alarm (smart clock): v aplikaciji poiščite funkcijo '' smart clock '', nastavite čas 
(lahko nastavite tudi način ponovitve) in potrdite s prtiskom na ‘’complete’’, da shranite 
nastavitev. Zapestnica bo vibrirala, ko bo prišel nastavljeni čas. 

Nadzornik spanja (Sleep monitor): samodejno zabeleži stanje spanja z analizo globokih in 
šibkih ur spanja – podatki se shranjeno v aplikacijo. 

Sedentarni opomnik (Sedentary reminder): pametna ura vas bo opozorila, ko ste neaktivni 
in potrebujete telesno aktivnost, kar vam bo omogočilo bolj zdravo življenje. Odprite 
funkcijo v aplikaciji in nastavite čas trajanja - zapestnica bo vibrirala. 

Opomnik za pitje (Reminder for drinking): odprite funkcijo v aplikaciji in nastavite na 
koliko časa naj vas ura opomne, da je potrebno piti (vodo).  

Proti-izguba (Anti-lost): odprite funkcijo v aplikaciji, ko telefon odmaknete od ure, bo ura 
zavibrirala.  

Opomnik na sporočilo (Message reminder): odprite funkcijo v aplikaciji, ko bo na telefon 
prišlo novo sporočilo (SMS, QQ, Facebook, twitter, WhatsApp, WeChat), bo ura zavibrirala.  

Opomnik o klicu (Call reminder): odprite funkcijo v aplikaciji, ob klicu bo ura zavibrirala.  



Najdi uro (Find bracelet): odprite funkcijo v aplikaciji, ura bo začela vibrirati.   

Obnovi tovarniške nastavitve (Restore factory settings): v mobilni aplikaciji nastavite čas 
na prejšnji dan ali pa podatke ure izbrešete tako, da nastavite datum za en dan naprej. 

 

VZDRŽEVANJE 

• Če se zapestni trak zmoči – na primer pri znojenju ali tuširanju – ga pred ponovno 

uporabo na zapestju očistite in osušite.  

• Prepričajte se, da je vaša koža suha.  

• Ure nikoli ne čistite z gospodinjskimi čistili. Prosimo uporabite blag detergent brez 

olj in maščob, dobro izperite in obrišite z mehko brisačko ali servetom.   

 

Ta izdelek ni medicinski pripomoček in ni namenjen diagnosticiranju, zdravljenju ali 

preprečevanju kakršnih koli bolezni. Natančnost naših naprav ni namenjena usklajevanju 

medicinskih pripomočkov ali znanstvenih merilnih naprav, temveč vam daje najboljše 

informacije, ki so na voljo v nosilnem sledilniku dejavnosti 

 

Pravilno odlaganje odpadkov 

Simbol prekrižanega smetnjaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da 

takšnega izdelka ne smemo šteti za gospodinjski odpadek po vsej EU. Če boste 

poskrbeli za pravilno odlaganje izdelka, boste preprečili morebitne negativne 

posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi jih sicer povzročilo neprimerno rokovanje s 

tem izdelkom. Recikliranje materialov pomaga pri varstvu narave in naravnih virov. Za bolj 

podrobne informacije o recikliranju tega izdelka se obrnite na pristojne službe, svoj center 

za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

 

 Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv ES. 

 

 


