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DT28 okosóra használati utasítás 

Felhasználói kézikönyv 

 

 

 

 

 

 

 

Köszönjük, hogy a mi okosóránkat választotta. A következő leírás segít átfogóan megérteni az óra használatát, és 

funkcióit. A vállalat fenntartja a jogát, hogy változtatásokat vigyen végbe ennek a kézikönyvnek a tartalmában 

előzetes figyelmeztetés nélkül. 

Termék tartalma: Csomag*1, Kézikönyv*1, Okosóra*1, Töltőkábel*1. 
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I. Okosóra funkcióinak leírása 

1.1 Gombok leírása: 

  

 

A:  Tartsa lenyomva a gombot a ki-, és bekapcsoláshoz. Rövid nyomással tudja az órát 

lezárni, és feloldani. 

B:  A gomb megnyomásával vissza tud ugrani a magasabb szintű menübe. 

1.2 Töltési útmutató: 

A mágneses töltőfej látható a képen. 

 

*Vigyázzon, hogy a két csatlakozója az 

USB kábelnek ne érhessen hozzá egyszerre 

a vezetőhöz, vagy az áramkör égését 

okozhatja. 
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1.3 Óralap felülete várakozó módban: 

1, Húzza jobbra a képernyőt, a „push message” (felugró üzenet) felület megnyitásához; 

2, Húzza le, a legördülő menü megnyitásához, ahol elérheti a „Brightness” (fényerő), a 

„Settings” (beállítások) és a „Do not disturb” (ne zavarjanak) menüpontok. 

3, Húzza balra, a „Heart rate” (pulzus mérés) felület megnyitásához. 

4, Húzza fel, a főmenü lista felület megnyitásához. 

5, Hosszan érintse meg a kijelzőt, a téma választó menü megnyitásához. Oldalra húzással 

tud válogatni a témák között, majd nyomjon a kiválasztott témára az aktiváláshoz. 

1.4 Felugró üzenet: 

Húzza jobbra a várakozó képernyőt, a „push message” (felugró üzenet) felület 

megnyitásához, és párosítsa az eszközt a Fundo alkalmazással. (5. oldal) Amikor az 

értesítési jog engedélyezésre került, a telefonra érkező értesítések megjelenítésre 

kerülnek az okosórán. Összesen 8 üzenetet képes az óra eltárolni. A nyolcadik után 

érkező üzenetek felülírják az előző üzeneteket egyesével. 

1.5 Legördülő menü: 

 Húzza le a várakozó képernyőt, a legördülő menü megnyitásához. 

1, A baloldali ikon mutatja a Bluetooth csatlakozási státuszt. 

2, Bökjön a középső ikonra, a „Do not disturb” (ne zavarjanak) üzemmód be/ki 

kapcsolásához. Ha be van kapcsolva ez az üzemmód, akkor a rezgés funkció csak a „Find 

the bracelet” (óra megtalálása) és az „Alarm” (ébresztő) funkcióknak aktív. 

3, A jobb oldali ikont a „Brightness” (fényerő) szabályozására tudja használni. 

1.6 Lépésszámláló 

 A lépésszámláló alapértelmezetten bekapcsolt állapotban van. Ez a felület mutatja az 

aktuálisan már megtett lépéseket az okosóra adatai alapján. Ez az adat minden nap este 

12 órakor törlődik. 

1.7 Alvás 

 Az alvás monitorozása 21:00 és 9:00 között történik. Az óra másnap szinkronizálja az 

applikáció adatait, ha párosítva van telefonjával. 

1.8 Bluetooth zene 

 Miután párosította telefonját az okosórával, az órán további szinkronizáció nélkül már 

kezelheti is a telefon zenelejátszóját. (Elindítás, megállítás, és előre/visszaléptetés 

funkciókkal). 

1.9 Időjárás 

 Ha az óra párosítva van telefonnal, és a telefonon van internet hozzáférés, az óra 

automatikusan frissíti az időjárási információkat. 
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1.10 Sport mód (séta, futás, kerékpár, túra, úszás, labdarúgás, kosárlabda, pingpong, 

tollaslabda) 

1.10.1 Válassza ki a megfelelő sport tevékenységet, majd a képre bökve, három másodperc 

múltán a készülék belép a kiválasztott üzemmódba. Nyomjon a szünet gombra (⏸) a 

tevékenység szüneteléséhez. Nyomjon a folytatás gombra (▶) a folytatáshoz, vagy a 

leállítás gombra (⏹) a tevékenység befejezéséhez és az adatok elmentéséhez. 

1.10.2 A sportolási adatok elmentéséhez minimum 200 métert kell megtenni, vagy 5 percig 

kell sportolni. Ezen feltételek nem teljesülése esetén a készülék eldobja a sportolási 

adatokat. 

1.10.3 A sportolási adatok elmentése után a telefonon, az applikációban párosítás után a fő 

ablakon egyet balra csúsztatva a „Sports” (sportok) menüpontban nyomjon a bal alsó 

sarokban található óra jelre, az adatok szinkronizációjához. A „History” (előzmények) 

menüben a jobb felső sarokban található frissítés ikonnal is indíthat szinkronizációt. 

1.11 EKG mérés 

 Kérjük, EKG mérés közben rendeltetés szerűen hordja az okosórát. A méréshez a 

telefonos alkalmazásban a „More” menüben az „ECG detection” menübe kell lépni a 

mérés idejére. A funkció elindítása után érintse meg a kijelzőt, és tartsa ujját rajta, amíg 

a mérés tart. A mérés 60 másodperc leteltével befejeződik. Ha ennél kevesebb ideig mér, 

a mérés megszakad, és az indító képernyő jön elő. 

1.12 Pulzus 

 Kérjük, hogy a mérés közben az órát rendeltetés szerűen hordja. A „Heart rate” menübe 

lépve folyamatos pulzusmérést végez az óra, mely a telefonnal való párosítást követően 

valós időben szinkronizálódik a mért adat az applikációba. 

1.13 Vérnyomás 

 Kérjük, hogy a mérés közben az órát rendeltetés szerűen hordja. a „Bloodpressure” 

menübe lépve az óra megkezdi a vérnyomás mérését. A mérés végeztével az adatok valós 

időben szinkronizálhatók az applikációval párosítás után. 

1.14 Vér oxigénszint 

 Kérjük, hogy a mérés közben az órát rendeltetés szerűen hordja. a „Blood oxygen” 

menübe lépve az óra megkezdi a vér oxigénszint mérését. A mérés végeztével az adatok 

valós időben szinkronizálhatók az applikációval párosítás után. 

1.15 Ébresztő óra 

 Párosítást követően az applikációban tud szinkronizált ébresztőt beállítani, a „More” 

menün belül a „Set an alarm” menüpontban. 

1.16 Mozgás emlékesztető 

 Az órán ki, és be tudja kapcsolni a mozgás emlékeztetést, mely az applikációban 

meghatározott paraméterek alapján emlékezteti a viselőt, ha túl sok ideje ül egyhelyben. 
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1.17 Stopperóra 

 Lépjen be a „Stopwatch” menübe, majd bökjön az indítás ikonra a stopper funkció 

indításához. A megállításhoz a stop ikonra kell bökni. Azt a két gombot az „A” (fizikai) 

gombbal is el tudja érni. A bal oldali gombbal tud részidőket rögzíteni a stopper 

megállítása nélkül. Ha kilép a menüből, az addig mért értékek törlődnek, és lenullázza 

magát a stopper. 

1.18 Telefon megtalálása 

 A „Find Phone” menüre bökve, ha a párosítás megtörtént, a telefon elkezd csörögni, és 

rezegni (lenémított állapotban is). 

1.19 Camera távirányítás 

 Párosítás után az applikáción belül a „More” menüben, a „Remote shutter” menübe lépve 

az óra automatikusan belép ebbe az üzemmódba, és megérintve a kijelzőjét, távolról tud 

fényképet készíteni telefonjával. Ehhez a funkcióhoz engedélyezni kell a telefonon a 

camera és a tárhely hozzáférést az alkalmazásnak. 

1.20 Beállítások („Tool”) 

1.20.1 Készülékről („About”) 

 Az óra Bluetooth nevét, Bluetooth címét és verzió számát tekintheti meg itt, melyek a 

párosítás során a beazonosításhoz lehetnek szükségesek. 

1.20.2 Gyári beállítások visszaállítása 

 A „Reset” menüpontra bökve visszaállíthatja az óra gyári beállításait. 

1.20.3 Leállítás 

 A „Shut down” menüponttal kikapcsolhatja készülékét. 

II. Párosítás a Fundo alkalmazással 

2.1 Applikáció letöltése 

2.1/a QR kód beszkennelése 

 Szkennelje be egy erre alkalmas alkalmazással az alábbi QR kódot, majd a linken 

keresztül telepítse a „Fundo” alkalmazást. 
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2.1/b Alkalmazás áruházból való letöltés 

 A „Fundo” alkalmazásra rákeresve bármely alkalmazás áruházban megtalálhatja a 

szükséges applikációt. 

2.2 Bluetooth párosítás 

 Az óra bekapcsolása után az eszköz automatikusan kereső üzemmódba lép. Az 

alkalmazásban a „More” menüben az „+Add device” menüpontban kell kiválasztania 

készülékét. Ezt az óra „tool” menüjén belül az „About” menüben található azonosítók 

segítségével tudja megtenni, ha több találat is van. Ha nincs találat, ellenőrizze, hogy az 

óra nincsen-e párosítva más eszközzel, és be van-e kapcsolva. Ezekről való meggyőződés 

után a „Find” gombra bökve tudja frissíteni a párosítható eszközök listáját. 

2.3 Bluetooth szétpárosítás 

 Mielőtt másik telefonnal össze tudná párosítani óráját, szét kell párosítania aktuálisan 

párosított telefonjával, ha van ilyen. Ezt az alkalmazáson belül, a „More” menüben a 

„smart watch (connected)” gombra bökve teheti meg. Ezt követően a telefon saját 

beállításain belül a Bluetooth eszközök közül el kell felejttetni az eszközt. 

3 Fundo alkalmazás funkciói 

3.1 Készülék megtalálása („More” → „Find device”) 

 Párosítás után erre a gombra bökve az óra elkezd rezegni, és felvillan a kijelzője. 

3.2 Adatok szinkronizálása (Főképernyő bal felső sarka) 

 Sikeres párosítás után erre a gombra bökve az órával minden elérhető adatot szinkronizál 

a telefon mindkét irányba. 

3.3 Értesítések („More” → „App notification settings”) 

 A sikeres párosítás után itt be tudja állítani, hogy mely harmadik féltől származó. 

együttműködő alkalmazások értesítéseit továbbítsa a telefon az órára. 

3.4 Hívás értesítés („More” → „Call notification”) 

 Ennek engedélyezésével az órája jelezni fog önnek, egy vagy több bejövő hívás esetén. 

3.5 SMS értesítés („More” → „SMS notification”) 

 Ennek engedélyezésével az órája jelezni fog önnek, egy vagy több beérkező SMS esetén. 

3.6 Ne zavarjanak mód („More” → „Do not disturb mode”) 

 Ha be van kapcsolva ez az üzemmód, akkor a rezgés funkció csak a „Find the bracelet” 

(óra megtalálása) és az „Alarm” (ébresztő) funkcióknak aktív. Telefonon keresztül akár 

időzíteni is tudja ezt a funkciót, mely hatására minden nap a megadott időintervallumban 

be lesz kapcsolva ez a funkció. 
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3.7 Ivás emlékeztető („More” → „Drinking water reminder”) 

  

Hibák az eredeti használati útmutatóban:  

-A settings menü valójában tool és sokkal kevesebb funkcióval bír. Több funkció is a 

valóságban csak a telefonon keresztül beállítható. 

-A zene lejátszás android és apple készülékekekn semmiben sem különbözik. És nem kell 

elindítani a zene lejátszó alkalmazást. 

-A sport módban a jobbra húzással a lista végére ugrás nem működik. 

-Az EKG mérésről nem írja le egyértelműen a leírás, hogy az applikáción belül be kell lépni 

az ECG menübe. Továbbá az EKG jel gyakolatilag használhatatlan minőségű. 

-Az „alipay”, „Timing”, „Flip over”, „Air pressure”, „Atitude”, „Ultraviolet light” funkciók 

nincsenek benne a kézikönyvben. 

-A kezdőképernyőn balra húzás esetén valójában nem a „Weather”, hanem a „Heart rate” menü 

nyitódik meg. 

-Az eredeti használati útmutatóban kétszer is előröl kezdődik a sorszámozás, nem logikus 

módon. 

-Bluetooth párosítás során az eredeti leírásban a 2.2-es pont felesleges. 

-Bluetooth párosítás alatt szerepelnek az alkalmazás funkcióinak ismertetései is az eredeti 

leírásban. 

-Szétpárosításról szót sem ejt a leírás. 

-„Message push” helyett a valóságban „App notification settings” van az alkalmazásban. 

-„Call reminder” helyett „Call notification” van a valóságban az alkalmazásban. 

-A „Message push” és az „Other application message notifications” között nem látok funkció 

beli különbséget. Továbbá valamelyik nincs is benne az applikációban. (Nem tudom 

melyik, mert amelyik benne van, az más névn van benne). 

-WeChat Sports funkciót nem találom az alkalmazásban. 

-Az alkalmazás összeomlik, amikor a főképernyőn a „Sleep” ablakról a „Heart”-re próbálom 

átcsúsztatni a képernyőt. 


