
NAVODILA ZA UPORABO PAMETNE URE U8 

Pametna ura z zaslonom na dotik se preko bluetooth povezave poveže z vašim pametnim telefonom in 

vam  omogoči številne funkcije primerljive. S to uro vam ne bo treba več jemati mobitela iz žepa ali 

torbice, da bi videli, kdo vas kliče. Uporabna je tudi na sestankih, saj boste lahko enostavno zavrnili 

nepomembne klice. Primerna pa je tudi za športnike, saj ima vgrajen števec korakov. Odlikuje jo eleganten 

in sodoben izgled z enostavnim upravljanjem. 

FUNKCIJE: 

 sprejem klicev oz. opozorilo o dohodnih klicih (ura ima vgrajen mikrofon in zvočnik s katerima se 

lahko pogovarjate preko ure) in prikaz identitete klicočega (samodejna sinhronizacija imenika) 

 klicanje in zgodovina klicev (zgrešeni klici, klicane številke, prejeti klici, vsi klici) 

 opozorilo o prejetem SMS 

 branje SMS 

 predvajalnik glasbe 

 pedometer (števec korakov) s prikazom kalorij in razdalje 

 alarm proti kraji (če se pametni telefon preveč oddalji, vas ura opozori) 

 budilka 

 štoparica 

 vibriranje ali zvonenje (3 različi tipi zvonenja) 

 prikaz stanja baterije 

 prikaz ure (digitalna ali analogna) in datuma 

 daljinsko upravljanje fotoaparata vašega telefona ali tablice 

 koledar 

 kalkulator 

 analiza spanja 

 tip zaslona: TFT ekran 

Deluje z vsemi pametnimi telefoni z Bluetooth 4.0 ali več, aplikacija pa je trenutno na voljo samo za 

pametne telefone android, kar pomeni, da na ostalih telefonih ne bodo delovale vse funkcije. Primerna je 

za pametne telefone Samsung, HTC, LG, iPhone ipd ...  

Pametna ura ima vgrajeno polnilno baterijo kapacitete 230 mAh, ki se polni preko priloženega mikro USB 

kabla. Baterija v stanju pripravljenosti zdrži kar 160 ur, čas pogovora pa je 3 ure.  

Pametna ura je težka samo 44 g. 

Jezikovna podpora: angleščina 

Ura ima kapacitivni zaslon na dotik, ki ima resolucijo 180 x 180 pikslov (velikost 4.6 x 4.2 x 1.0 cm). 

Velikost paščka: 27.7 x 21.0 cm 

Vodoodpornost: NE 

Garancija: 1 leto 



Naprava U8 je prilagojena za uporabo pametnih telefonov, lahko sinhronizirate imenik in številne uporabne 
funkcije in storitve za olajšanje dela, ter prostočasnih dejavnosti pametnih naprav. 
Družba si pridržuje pravico do predhodnega obvestila v primeru vsebine v tem priročniku za pravico do 
spremembe, brez predhodnega obvestila. 
 
Za brezhibno delovanje pametne ure je najprej pomembno, da si namestite program "BT Notification.apk" na 
vaš pametni telefon. S pomočjo »BT Notification« boste lahko dostopali do sporočil, Facebooka, Instagrama,  
vremenske napovedi in drugih aplikacij. 

 

Namestite aplikacijo "BT Notification.apk", na vaš mobilni telefon in se enostavno povežete s 

pametno uro U8, preko Bluetooth.  Aplikacijo »BT Notification« najdete v vaši »apps (store) trgovini. 

Tipka za vklop / izklop 

Na desni strani, ob strani zadržite nekaj sekund tipko za vklop ali izklop naprave. 

- pritisnite za zaklep naprave U8 na zaslonu ure. 

Polnjenje baterije 

Pred prvo uporabo naprave U8 napolnite baterijo. Za polnjenje naprave U8 uporabite računalnik, da 

ju povežete prek USB kabla. 

Ob prvem vklopu naprave U8, sledite navodilom na zaslonu. Navodila opisujejo, kako povezati 

napravo U8 z mobilno napravo in nastavitev naprave U8.  

 


