
PAMETNA URA S3 Z OKSIMETROM IN MERILCEM SRČNEGA UTRIPA  

Več funkcijska pametna ura s katero lahko merite srčni utrip, 

merilnik kisika v krvi, pedometer za štetje korakov, sms opomnik, 

opomnik na klic, anti-lost funkcija,… 

1. PRED PRVO UPORABO 

Pred prvo uporabo uro napolnite, uporabite priložen dok za polnjenje 

naprave, da napolnite zapestnico. 5V napetostni vhod, vmesnik 

USB2.0, lahko priključite na prenosni računalnik, osebni računalnik, 

polnilnik mobilnih telefonov in drugo temu primerno opremo. 

 

 

        
 

 

 

2. OSNOVNI PARAMETRI 
 

Način polnjenja: vmesnik za polnjenje ure- (dok za polnjenje) 

Napajalna napetost: DC5V 

Polnilni tok 50mA 

Tip napajanja: 110mAH polimerna litijeva baterija 

Bluetooth standard: prenos podatkov Bluetooth 4.0 

Tok pripravljenosti: manj kot 150uA 

 

3. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO URE 
 

Dotaknite se gumba na pametni uri ali podrsnite po zaslonu da 

aktivirate zaslon ali preklapljate vmesnik – (izbirate želene 

funkcije). S prstom držite na ekranu 2 do 3 sekunde potrdite možnost 

vnosa in zaprite možnost. Pametna ura vam bo z vibracijo dala znak, 

da funkcijo potrdite ali zaprete.  

 

4. NAMESTITVE APLIKACIJE APP ZA PAMETNO URO  
 

V Android storu ali Apple Store vpišite ključno besede "ylesmart" za 

prenos in namestitev aplikacije. Ali pa skeniranjte QR kodo. Ko 

imate aplikacijo uspešno preneseno na vašo mobilno napravo se morate 

pred prvo uporabo najprej registrirati, da lahko nemoteno pričnete z 

uporabo vseh želenih funkcij, ki jih ponuja ura.  

 

 

 

 

 



QR CODE 

 

  
 

 

4.1.  Ko ste aplikacijo uspešno namestili na vaš telefon se 

najprej registrirajte. Najbolje je, da za uporabniško ime 

vpišete vašo mobilno številko in si izbere poljubno geslo.  In 

nato vse skupaj potrdite (LOGIN). 

 
 

4.2.  Prikazala se vam bo naslednja ikona (na sliki spodaj) in 

izberite (settings) gumb, ki je rdečo obkrožen na sliki. 

POMEMBNO! Ta stran, ki je prikazana na strani vam prikazuje 

celotno stanje vašega počutja od tega koliko ste športno aktivni, 

koliko časa počivate, koliko energije ste »pokurili«,… 

 

 
 



 

 

 

 

 

4.3. Na vašem mobilniku se vam bo prikazala naslednja stran in 

sicer (na sliki spodaj) s katero boste lahko v zadnji stopnji 

povezali uro in vaš mobilni telefon . Izberite prvo možnost in 

sicer »Bound Bracelet«  pritisnite START in izberite vašo 

povezavo ki ima oznako »ETO2« vse skupaj potrdite, da povežete 

vaš telefon z uro.  Tako sta napravi se pravi vaš telefon in 

pametna ura povezana. Na uri se vam bo sedaj tudi avtomatsko 

nastavil, čas (enak, ki ga imate nastavljenega na vaši mobilni 

napravi).  Dobro je da si kasneje po teh točkah, ki jih 

prikazuje slika (My information, Goal setting,…) nastavite vaše 

osnovne podatke, tako, boste uri omogočili, da vam bo prikazala 

in izračunala vaše točne podatke o vašem zdravju oz. počutju.  

 

 
 

4.4  Uporaba pametne ure: Z enkratnim pritiskom na ekran ure se 

vam bodo izmenično menjale ikone pedometer- oziroma ikona za 

štetje korakov, oksimeter- ikona za merjenje kisika v krvi,… 

In pred vsako uporabo se pravi, če vzamemo za primer: 

Na ekranu se vam prikaže    s prstom se dotaknite gumba 

oz. ekrana in držite 2 do 3 sekunde dokler vam ura ne zavibrira 

in se prikaže naslednja ikona  s katero se vam računa 

štetje vaših korakov – PEDOMETER.  Ko želite s prenehanjem 

pedometra ponovno s prstom na ekranu držite 2 do 3 sekundi, ko 

vam ura ponovno zavibrira in vas vrne na začetno stanje.  

 

 

p.s. V tem zaporedju, ki je opisan v zgornjem primeru upravljate 

vse funkcije , ki jih omogoča pametna ura. 

Se pravi z enim ali več (tipom) pritiskom na uro se vam menjajo 

funkcije in ko želite npr. da vam izračuna (oksimeter) kisik v 

krvi držite prst na gumbu oz. ekranu 2 do 3 sekunde dokler vas 



ura ne obvesti z vibriranjem in se vam prikaže naslednja ikona, 

kjer se vam začne merjenje kisika v krvi. Vse to lahko spremljate 

tudi v vašem telefonu , ko ste povezani z njim in ko imate odprto 

aplikacijo » Ylesmart«. 

 

 

 

 

 

5. OBVESTILA ZA UPORABO FUNKCIJE BLUETOOTH 
 

*Da preprečite težave pri povezavi pametne ure z drugo mobilno 

napravo , postavite napravi čim bolj skupaj.  

*Preverite ali je pametna ura in druga naprava Bluetooth v 

medsebojnem dosegu povezave Bluetooth  (največ 10 m) 

*Ime Bluetootha na pametni uri je  »ET02« kliknite povezavo.  

Z zvočnim sporočilom vam bo javilo da sta napravi povezani 

(connected) 

 

  

POMEMBNO OBVESTILO! 

 

• Podatki o sinhronizaciji: ko sta povezava APP bluetooth z 

zapestnico in mobilnim telefonom, so sinhronizacijski podatki 

popolni. Ročno za beleženje podatkov o korakih sinhronizacije 

podatkov APP, APP si lahko ogledate zgodovino podatkov o 

korakih. 

 

• OPOZORILO! Ko imate naloženo aplikacijo »Ylesmart« na vašem 

telefonu se vam bo morda prikazalo opozorilo »Untrusted 

Enterprise Developer« (nezaupanje vreden dokument). V tem 

primeru greste pod nastavitve vašega telefona – SETTINGS – 

GENERAL –DESCRIPTION FILE --- KLIKNETE NA YLESMART IN ----TRUST 

(ZAUPANJE VREDEN DOKUMENT). Nato se vrnete nazaj na vašo 

aplikacijo Ylesmart in jo brez težav odprete, kjer se pred prvo 

uporabo najprej registrirate in si nastavite vse možne 

nastavitve.  

 

 
 

 

 


