
Kratka osnovna navodila za uporabo STEWARD pametne ure 

 

Kako nositi? 

Najbolj primerno mesto za pametno uro je leva roka nad zapestno kostjo. 

 

Polnjenje 

Prosim poskrbite, da je baterija napolnjena pred prvo uporabo. Prazna 

baterija bo povzročila ugasnjenje vseh enot in povezav. Baterija je 

pomembna za avtomatski priklop. 

 

Kako polniti? 

Potegnite gumijast pašček in ga odstranite. Ena stran ure pod zaponko 

vsebuje USB čip. Le-tega vstavite v katerikoli klasični USB vhod, npr. v 

računalnik, laptop, avtopolnilec, hišni polnilec, polnilno baterijo,… in ura 

se bo avtomatsko pričela polniti. 

 

Kako uporabljati? 

1. Če je ura ni zagnana, pridržimo tipko ure za vsaj 3s, ura s prižigom 

zavibrira. 

2. Kratki pritiski gumba nas premikajo po podatkih. 

3. 3s dolg pritisk na prikazu ure, se spremeni način prikazovanja časa 

(12-urni ali 24-urni prikaz) 

4. 5s dolg pritisk prekine bluetooth povezavo s telefonom 

5. Če 5s ne uporabljamo ure, se ekran avtomatsko zatemni 

6. Sistem avtomatsko prične z merjenjem srčnega utripa, ko s 

pritiskanjem na gumb pridemo do tega prikaza. 5s po tem ko se 

podatek prikaže, se ekran avtomatsko ugasne 

7. Za bolj natančno merjenje pritiska, uro na zapestju zasukamo za 

180° (da je senzor ure na spodnjem delu zapestja naše roke) 

8. Podatki za utrip in tlak se pokažejo na poizvedbo 

9. Podatki za korake, razdaljo, kalorije se sinhronizirajo in 

prikazujejo na vsakih nekaj minut. V aplikaciji se podatki 

shranjujejo in jih lahko spremljamo. 

 

Aplikacija za shranjevanje podatkov 

Skeniranje *QR kodo in na telefon naložite aplikacijo »Yoho Sports«. 

Sistem zahteva: Android 5.0 ali več, iOS 8 ali več, telefon mora podpirati 

Bluetooth 4.0. 

Kako povezati: 

Pred prvo uporabo je potrebno sinhronizirati aplikacijo z uro, sicer se 

podatki na uri ne bodo pravilno prikazovali. 

Odprite aplikacijo  kliknite ikono za nastavitve  My Device  

povlecite stran navzdol, da sistem najde napravo  kliknite nanjo in 

počakajte da se pojavi povezava »Bound«. 

 

Po končani povezavi, si bo aplikacija zapomnila bluetooth povezavo in 

podatke avtomatsko shranjevala. 

Prosim prepričajte se, da je na telefonu aplikaciji dovoljeno izvajanje v 

ozadju (da bo ura delovala tudi takrat, ko ne boste imeli odprte aplikacije 

na telefonu). 

Telefoni z Androidom imajo v večini primerov varnostne nastavitve za 

izvajanje v ozadju, zato v tem primeru aplikacijo Yoho Sports dodajte med 

zaupanja vredne aplikacije. Dovolite aplikaciji Yoho Sports delovanje v 

ozadju in aplikacijo označite kot zaupanja vredno v nastavitvah telefona, 

da se bodo podatki pravilno prikazovali. 

iOS uporabniki če naletite na težavo s povezavo, povežite uro preko 

nastavitev v telefonu (Settings  Bluetooth conections  Pair). Pred 

povezovanje poskrbite, da je povezava prosta. 

 

Nastavitve aplikacije 

V zavihku »Profile« lahko vpišete osebne podatke, kot so spol, starost, 

višina in teža. Določite lahko cilje za korake, spanje,…in spremljate 

napredek. 

Lahko si nastavite opomnik za pomanjkanje aktivnosti ali pa vsa merjenja 

in opomnike izključite. 

 

Obvestila 

Vhodni klic – ura zavibrira, prikaže se ime ali telefonska številka klicočega 

Sporočilo – ura zavibrira, prikaže se ime ali telefonska številka pošiljatelja 

Ostala sporočila – ura zavibrira če prejmete sporočila ali obvestila aplikacij 

Wechat, QQ 

Sedeč položaj – ura zavibrira, če ste nastavili opominjanje pomanjkanja 

aktivnosti 

 

 

Nastavitve in prikazi v aplikaciji  

Nastavljanje alarma – nastavitev do 3 alarme. Ura na alarm zavibrira (zelo 

primerno za ljudi s poškodovanim sluhom) 

V primeru zaznane napake, izključitve ali prekinitve povezave med uro in 

aplikacijo, ura zavibrira. 

S klikom na »Find Band« v aplikaciji bo ura vibrirala, da jo boste lažje našli. 

»Shake to Selfie« omogoča slikanje na daljavo. Ko je vključeno, lahko 

telefon postavite na ravno površino. S prijatelji se pripravite na slikanje, 

nato z roko potresete in čez 3s bo telefon samodejno slikal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*QR kodi se nahajata na originalnih navodilih. Odčitajte tisto kodo, ki je 

primerna za vaš telefon. iOS uporabniki in Android uporabniki. 

**Navodila so bila prevedena z namenom lažjega razumevanja uporabe 

izdelka in ne nadomeščajo originalno priloženih navodil. 


