
Pametna ura Q18 

Pametna ura je več kot le navadna pametna ura, ki ponuja funkcionalnosti podobne tistim na 

pametnih telefonih. V povezavi z mobilno napravo omogoča upravljanje mobilnih aplikacij, 

klicanje, pošiljanje besedilnih sporočil, različne meritve med fizično vadbo itd. 

Tehnične lastnosti: 

 HD LCD TFT zaslon na dotik 1.54" - 39,12 mm - 2.5 D radian OGS 

 Ločljivost zaslona 240x240 

 Procesor (CPU) dvojedrni MTK6261 

 Delovni pomnilnik (RAM) 128 MB, bralni pomnilnik (ROM) 64 MB 

 Podpira micro SIM za telefoniranje in micro SD kartico do 16 GB za shranjevanje 

podatkov 

 Kamera 0.3 M 

 Bluetooth različica 3.0 + EDR 

 GPS frekvenca 850, 900, 1800, 1900 

 Polnilna Li-On baterija 380 mAh, 3.7V 

Splošno: 

 Material: nerjaveče jeklo, plastika in silikon 

 Zunanje mere ure 46 x 42 x 10 mm 

 Jezikovna podpora: Angleščina, Francoščina, Španščina, Polščina, Italjanščina, 

Nizozemščina, Ruščina, Turščina… 

 Združljiv z napravami Android 2.3 ali novejše 

 Čas polnjenja 1-2 uri 

 Čas predvajanja glasbe približno 5 ur 

 Čas pripravljenosti (bluetooth aktivno) 2 - 3 dni 

 Možnosti povezovanja: prejemanje klicev, klicanje, samodejni prenos imenika iz 

telefona, SMS sporočila, Facebook sporočila, dnevnik klicev 

 Ostale lastnosti: Predvajanje glasbe, Anti lost funkcija, budilka, pedometer, štoparica, 

štetje korakov, koledar, kalkulator, vibriranje, prikaz stanja baterije, alarm, daljinsko 

upravljanje fotoaparata na vašem telefonu 

 Uro se lahko uporablja, kot dodatek telefonu ali samostojno 

 Povezujete se lahko z napravami Android od 2. različice dalje 
 Pred prvo uporabo je potrebno pametno uro napolniti z priloženim kablom 1 do 2 uri. Pametno 

uro Q18 lahko uporabljate, kot nadomestek telefona. Odprete pokrov na hrbtni strani in v režo 

vstavite vašo SIM kartico, po potrebi vstavite v drugo režo še SD kartico.  Lahko pa se z uro 

povežete preko vaše mobilne naprave (bluetooth) z oznako Q18. Ko se bosta napravi povezani 

bo pametna ura samodejno prenesla telefonski imenik, sporočila,… Možnosti povezovanja: 

prejemanje klicev, klicanje, samodejni prenos imenika iz telefona, SMS sporočila, 

Facebook sporočila, dnevnik klicev 

 Ostale lastnosti: Predvajanje glasbe, Anti lost funkcija, budilka, pedometer, štoparica, 

štetje korakov, koledar, kalkulator, vibriranje, prikaz stanja baterije, alarm, daljinsko 

upravljanje fotoaparata na vašem telefonu. 
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