
 

Az első multifunkcionális G8 és GS2  okos óra használati utasítása. 

Telefon mód, óra mód, karkötő mód 
 

Köszönjük, hogy termékünket választotta. 

 

Kérjük olvassa el ezt az útmutatót, hogy átfogó képet kapjon a termék működéséről, ismerje annak 

funkcióit és működését. 

Az útmutatóban leírt funkciók a tényleges termék funkcióitól kissé eltérhetnek, kérjük a végső 

termék funkcióit tekintse mérvadónak. 

Az esetleges betűtévesztések, illetve bármilyen eltérések időről időre frissítésre kerülnek a legújabb 

termékkel. Így ezt az útmutatót bármikor frissíthetjük bármilyen értesítés nélkül. Cégünk a végső 

értelmezés jogát fenntartja. 

 

1. Bluetooth szolgáltatás működtetése 

1. Applikáció letöltése 

Keresse meg az applikációt a telefonja böngészője segítségével, vagy olvassa be a QR kódot 

telefonjával vagy közvetlenül az okos óra főmenüjében. 5 applikáció közül választhat. 

IOS felhasználók kérjük töltsék le a „FunDo wear IOS verzió”-t, Android felhasználók pedig 

„FunDo wear Android verzió”-t. 

 
2. Bluetooth 3.0&4.0 csatlakoztatása 

1. Először is kérjük csatlakoztassa az órát a telefon Bluetooth-ával. (Bluetooth 3.0) 

Az applikáció letöltése után kapcsolja be a telefon és az óra Bluetooth funkcióját, hogy össze tudja 

őket párosítani. Ha az órán megjelenik egy kék Bluetooth ion az azt jelenti, hogy a párosítás sikeres 

volt. 



2. Ezután csatlakoztassa az órát a FunDo wear IOS/Android applikációval (Bluetooth 

4.0) 

1. Android felhasználók: lépjen be a telefon Beállítások → Hozzáférések → 

„FunDo wear Android” → értesítések engedélyezése. Majd nyissa meg az 

applikációt. 

2. IOS felhasználók: nyissa meg közvetlenül a FunDo wear IOS applikációt. 

3. Ezután csatlakoztassa az órát a FunDo wear Android/IOS alkalmazás Bluetooth-

ához. Ha az applikáció csatlakozott, a Bluetooth ikon félig zöldre, félig kékre vált; az 

óra megfelelő működésének nincs akadálya. 

 

2. A három mód bemutatása 

Az óra kijelzőn nyomja meg a jobb felső gombot (vagy beállítás-mód) a mód választó menübe 

lépéshez. 

◦ Telefon mód: SIM kártya és a Bluetooth csatlakozás funkciók használhatók 

◦ Óra mód: SIM kártya és Bluetooth csatlakozás funkciók nem elérhetők, de a 

készenléti idő így meghosszabbodik. 

◦ Karkötő mód: a SIM kártya funkció nem használható, de a Bluetooth csatlakozás 

funkció elérhető. 

◦ Megjegyzés: az órába Nano SIM kártya helyezhető! 

 

3. Funkciók 

• Telefon: 

◦ Tárcsázó: helyi tárcsázás és tárcsázás a telefon Bluetooth csatlakozása után 

◦ Üzenetek: küldés és fogadás, szöveges üzenetek törlése 

◦ Telefonkönyv: helyi telefonkönyv, szinkronizálás a telefonnal (Bluetooth) 

◦ Híváslista: a telefon és az óra összes hívását mutatja 

• Bluetooth: 

◦ Telefon keresése és csatlakozás 

◦ Emlékeztető: telefonos applikációk üzeneteinek fogadása, csak akkor működik, ha a 

FunDo alkalmazás csatlakoztatva van 

◦ Bluetooth Kamera: először a telefon kameráját kapcsolja be, utána a Bluetooth kamerát. 

◦ Telefon megtalálása: ha elindítja ezt a funkciót a csatlakoztatott telefon rezegni fog, 

hogy megtalálja azt. 

• Sport: 

◦ Pulzus: a csuklóhoz közel tartott óra meg tudja mérni a pulzusszámot. Általános 

szabályként annak 60-90/perc között kell lennie. 

◦ Vérnyomás: a csuklóhoz közel tartott óra meg tudja mérni a vérnyomást. 

◦ Lépésszámláló: megmutatja a lépésszámot és a megtett távolságot 

◦ Alvásmegfigyelés: az alvás minőségének megfigyelése 

◦ Mozgáshiány figyelmeztetés: állítsa be a periódust, amely után az óra figyelmezteti Önt 

a mozgásra 

◦ Ivás: állítsa be a periódust, amely után az óra figyelmezteti Önt, hogy igyon 

• Eszközök: Ébresztő/Számológép/Naptár/Stopper 

• Applikáció: olvassa be a QR kódot a mobiltelefonja böngészőjével vagy egyéb QR kód 

olvasó alkalmazásokkal az applikáció letöltéséhez 

• Beállítások: az óra nyelv, idő, kijelző stb. beállításai 

• Bluetooth zene applikáció: először a telefonon kapcsolja be a zenét, majd nyissa meg a 

Bluetooth kapcsolatot a telefon zenéjének lejátszásához 

• Adatok átvitele (szinkronizálás): miután letöltötte a Fundo wear applikációt a telefonra és 

sikeresen csatlakoztatta a Bluetooth-t (Bluetooth 3.0&4.0), kattintson az applikáció bal felső 

menüjében az „Adatok szinkronizálása” lehetőségre. Például a lépésszám, a pulzus stb. 

adatok szinkronizálhatók a telefonnal. 



 

3. Garancia 

1. Ha a hiba forrása a gyártás, a felhasznált anyagok vagy a dizájn, akkor a vásárlástól 

számított egy évig ingyen garanciát biztosítunk, feltéve hogy az órát rendeltetésszerűen 

használták. 

2. Ha a hiba forrása a felhasználónak róható fel, akkor a garancia nem érvényes. Ilyen 

esetek például: 

1. A termék szétszedése vagy átépítése 

2. Nagy esés 

3. A nem rendeltetésszerű használatból, vagy szándékos károsításból adódó károk (pl. 

víz kerül az órába, külső erő hatására történő törés, perifériás részek karcolásai) nem 

képezik a garancia alapját 

3. A garancia igénylésekor rendelkeznie kell egy jótállási jeggyel, amelyen látható a 

vásárlás dátuma és helye. 

4. Ha a használat során bármilyen problémája van, kérjük forduljon a forgalmazó 

ügyfélszolgálatához. 

5. Kérjük a végső terméket tekintse mérvadónak. 

 Vásárlás dátuma: 

 IMEI: 

 Vásárlás helye: 

 Vásárló aláírása: 

 Eladó aláírása: 

 Eladó pecsétje: 


