
Kültéri Sport Óra 

Használati Útmutató 

 

  



Köszönjük, hogy termékünket választotta. A használati útmutató 

elolvasásával átfogó rálátást nyerhet az eszköz működésére. A 

Vállalat fenntartja a jogát, az útmutató tartalmának módosítására, 

figyelmeztetés nélkül. 

A Termék tartalma: Csomag*1, Útmutató*1, Okosóra*1, Töltő*1 

1. Funkciók leírása: 

1.1. Gombok leírása: 

 
A: Tartsa nyomva a váltó gombot, egyszeri megnyomásra zárja 

le az órát, vagy ébressze bel a képernyőt. 

B: Visszalépés korábbi felületre. 

1.2. Töltési útmutató: 

Mágneses töltés az ábrán látható módon: 

 
*Kérjük ügyeljen arra, hogy a két csatlakozó nem érintkezhet, mert az áramkör 

kiégését okozhatja. 



1.1 Óralap felület és készenléti mód: 

1) Csúsztasson jobbra, hogy megtekintse az értesítéseket. 

2) Csúsztasson lefelé, hogy megnyissa a lenyíló menüt, ahol 

beállíthatja a fényerőt, elérje a beállításokat, és a ne zavarjanak 

módot. 

3) Csúsztasson balra, hogy elérje a fő menüt. 

4) Tartsa nyomva az óralapot készenléti módban, hogy 

csúsztatással óralapot válthasson. Kérjük tartsa nyomva a 

kiválasztáshoz. 

1.2 Értesítések 

Csúsztasson jobbra, hogy megtekintse az értesítéseket, és 

csatlakoztassa a Fundo alkalmazással a készüléket. Amikor az 

értesítések küldése engedélyezve van, az új üzenetek a telefonról itt 

jelennek meg. Összesen 8 üzenetet tud menteni egyszere, az újabb 

üzenetek felülírják a régebbeiket. 

1.3 Lenyíló menü 

Húzza lefelé a készenléti felületet a legördülő menü felületének 

megnyitásához. 

1) A bal oldali ikon a Bluetooth kapcsolat állapotát mutatja 

2) Kattintson a középső ikonra a Ne zavarja üzemmód be- és 

kikapcsolásához. Ha a Ne zavarjanak üzemmód be van kapcsolva, a 

rezgés csak a karkötő megkeresésekor és a ébresztéskor aktiválódik. 

3) A jobb oldali ikon használható a képernyő fényerejének beállítására. 

  



1.4 Lépések száma 

A lépések száma alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ez az 

interfész megjeleníti a karkötő által mért aktuális lépéseinek számát. 

Az adatok minden nap 12 órakor törlődnek. 

1.5 Alvás 

Alvásfigyelési időtartama: a minden nap 21:00 és 9:00 között, miután a 

karkötő kilép az alvásfigyelésből, adatokat generál és kilép a 

programból. 

A Fundo alkalmazás, szinkronizálja az alvási adatokat a karkötőről az 

alkalmazásra. 

 1.6. Bluetooth-zene 

Android: miután csatlakoztatta a karkötőt a telefonbeállításokban, 

nyissa meg a zenelejátszót, játssza le / szüneteltesse és váltson dalokat 

a karkötőn. (nem szükséges az alkalmazáson belül is csatlakoztatni) 

I0S: Nyissa meg a zenelejátszót az karkötőn, miközben az 

alkalmazáshoz van csatlakoztatva, játssza le / szüneteltesse és váltson 

zeneszámokat karkötőn. 

 

1.7 Sportmód (gyaloglás, futás, kerékpározás, túrázás, úszás, futball, 

kosárlabda, asztalitenisz, tollaslabda)  

1.7.1 Válassza ki a megfelelő sportmódot, majd kattintson a 

képernyőre a kiválasztáshoz. Ekkor 3-tól visszaszámol, majd elindul a 

kiválasztott sport figyelése. csúsztassa jobbra az ugrást a sport 

interfészen, kattintson a "szünet" gombra, hogy visszatérjen a sport 

interfészhez. A sport leállításához, kattintson a „▪” ikonra, majd mentse 

az adatokat. 

 

 



1.7.2. A sport adatok akkor menthetők, ha a megtett távolság 

nagyobb, mint 200 méter, vagy ha az eltelt idő nagyobb, mint 5 perc. 

Amikor a feltétel nem teljesül, az óra figyelmezteti: "az adat túl kevés 

ahhoz, hogy elmentse őket" 

1.7.3 Miután a karkötő az alkalmazáshoz lett csatlakoztatva, kattintson 

az Fundosports előzményei felületen található szinkronizálás gombra. 

A sport előzményeit az alkalmazásban tekintheti meg. 

1.8. Tesztelheti az EKG-t és montírozhatja az EKG állapotát: 
A vizsgálat során kérjük, viselje megfelelően a karkötőt. Ha a funkció 
be van kapcsolva, érintse meg az érintőképernyőt ujjával a mérés 
elindításához. A teszt a 60 másodperc után ér véget. 
 
1.9. Pulzusmérés 
Helyesen viselje a karkötőt a (bal / jobb kéz) csuklóján, és lépjen be a 
pulzusmenübe a pulzus folyamatos mérése érdekében. Miután a 
karkötőt az alkalmazáshoz kapcsolta, a pulzus adatokat valós időben 
szinkronizálni tudja az alkalmazással. 
 
1.10. Vérnyomás 
Helyesen viselje a karkötőt a (bal / jobb jobb) csuklóján, és lépjen be a 
vérnyomás menübe a vérnyomás-érték egyedi méréséhez. Miután a 
karkötőt az alkalmazáshoz kapcsolta, a vérnyomás adatokat valós 
időben szinkronizálni az alkalmazással. 
 
1.11. Vér oxigénszint 
Helyesen viselje a karkötőt a (bal / jobb jobb) csuklóján, és lépjen be a 
vér-oxigén menübe a vér oxigénértékének egyedi méréséhez. Miután a 
karkötő az alkalmazáshoz kapcsolta, a vér oxigén adatai valós időben 
szinkronizálni tudja az alkalmazással. 
 
1.12. Ébresztőóra 
Csatlakoztassa a karkötőt az alkalmazáshoz, és állítsa be az 
alkalmazásban a szinkronizálandó ébresztéseket, hogy a karkötő 
ébresszen. 



1.13. Inaktivitás emlékeztető 
Az ülő emlékeztető be- és kikapcsolása 
1.14. Stopper 
Lépjen be a stopper felületre, kattintson a Start ikonra az időzítés 
elindításához, majd kattintson újra a szüneteltetéshez. 
Húzza jobbra a kilépéshez. A stopper újbóli beírásakor törlődik az előző 
időzítés és újraindul 0-ról. 
1.15 Telefon megkeresése 
Kattintson a mobiltelefon megkeresése ikonra, hogy a telefon jelezze a 
helyzetét. 
1.16 Távoli fényképezés 
Sikeres kapcsolódás után, kattintson a kamerára az alkalmazásban, 
ekkor az bekapcsolja a kamerát. A karkötő képernyőjének érintésével 
készíthet fényképeket. 
1.17 Beállítások 

1.17.1 Inaktivitás emlékeztető: Alapértelmezés szerint ki van 

kapcsolva. Az APP csatlakoztatása után az alkalmazásban lévő on/off 

funkcióval vezérelhet.  

1.17.2 Felébresztés kéz gesztus: Alapértelmezés szerint ki van 

kapcsolva. Az APP csatlakoztatása után az alkalmazásban lévő on/off 

funkcióval vezérelhet. 

1.17.3 Az eszközről: Keresse a Bluetooth nevét és a Bluetooth címét és 

verziószámát. 

1.17.4 Gyári beállítások visszaállítása: Kattintson a Gyári beállítások 

visszaállítása opcióra a karkötő gyári állapotának visszaállításához.  

1.17.5 Kikapcsolás: Miután a Kikapcsolás gombra kattint, az eszköz 

kikapcsol. 

  



II: Alkalmazás csatlakoztatása  

1. Alkalmazás letöltése  

1.1 Szkennelje be a QR-kódot a letöltéshez 

1.2 Keresse az alkalmazás áruházban a 

letöltéshez: 

Android: Keressen rá a Fundo alkalmazásra 

az alábbiak valamelyikében: Myapp, 

Wandoujia, Google play, vagy más marketben. 

IOS: Keressen rá a „Fundo”-ra Az alkalmazás áruházban és töltse le. 

Az alkalmazás telepítése után a „Fundo” alkalmazás a következő képen 

jelenik meg:  

2.1 Lecsatlakoztatva:  

Amikor az óra be van kapcsolva, a Bluetooth mindig keresés állapotban 

van. Az alkalmazásba belépve az összekapcsolt eszközök menüpontban 

válassza ki a megfelelő okoseszközt a csatlakozáshoz. 

2.2 Csatlakozás a Fundo apphoz:  

Okosóra idejének szinkronizálása: Sikeres kapcsolódás után kattintson 

az idő és időformátum szinkronizálásához a telefonról. 

2.3 Eszköz megkeresése: 
Kattintson a mobiltelefon megkeresése ikonra, hogy a telefon jelezze a 
helyzetét. 3x fog rezegni. 
  



2.4 Adatok szinkronizálása 
Miután a karkötő sikeresen kapcsolódott az alkalmazáshoz, a karkötő 
egészségügyi adatait szinkronizálhatja az alkalmazásba: nyissa meg a 
pulzus, az alvás és a sport felületet a dátum kiválasztásához, kattintson 
a jobb felső sarokban található ikonra, hogy sikeresen megossza az 
aktuális felület adatait a QQ, QQ tér, WeChat, WeChat moment, 
Facebook, Twitter segítségével. stb… 
2.5 Üzenetküldés 
Miután a karkötő sikeresen kapcsolódott az alkalmazáshoz, és a 
mobiltelefon megfelelő értesítő szolgáltatása engedélyezve van. Adjon 
meg több alkalmazást az alkalmazásban, amik értesítést küldhetnek. 
Indítsa el a megfelelő harmadik féltől származó alkalmazásokat. 
2.5.1. Hívás emlékeztető: 
Engedélyezze a hívásemlékezést az alkalmazásban. Amikor a mobil egy 
vagy több bejövő hívást fogad, a karkötő egyszerre egy vagy több hívás 
emlékeztetőt fog kapni. 
2.5.2. SMS értesítés: 
SMS értesítéseket engedélyeznie kell az alkalmazásban. Amikor a mobil 
egy vagy több SMS-t kap, a karkötő egyszerre egy vagy több 
emlékeztetőt fog kapni. 
2.5.3. Egyéb értesítések az alkalmazásról: 
Engedélyezze a megfelelő üzenet-értesítést az alkalmazásban, például 
a WeChat, QQ, Facebook, Twitter, stb. Amikor a mobiltelefon egy vagy 
több alkalmazásüzenet-értesítést kap, a karkötőn meg fog jelenni 
egy vagy több megfelelő üzenet-értesítés egyszerre.  
2.6 WeChat sport 
A karkötő sportadatai szinkronizálhatók a WeChat sportlistával. 
Kapcsolja össze hivatalos "Fundo health" fiókkal! Válassza ki az eszközt, 
és töltse ki az eszköz MAC címét a párosításhoz. Miután a kapcsolódás 
sikeres, a hivatalos fiók szinkronizálhatja a sport adatokat (MAC cím: 
Keresse a karkötőben a megtekintéshez). 
Összeköttetés: 
Az Android eszközön az alkalmazáshoz való kapcsolódás javasolt, 
mielőtt a WeChat-hez is hozzá kapcsolná a karkötőt. 
Az iPhone-hoz nem kell az közvetlenül az apphoz kötnie.  



Először szüntesse meg a kapcsolatot, és hagyja figyelmen kívül az 
eszközt a telefon beállításaiban, majd kapcsolja össze a WeChat-el. 
 
2.7 Ne zavarjanak a mód: 

Ha a Ne zavarja üzemmód be van kapcsolva, a rezgés csak a karkötő 

megkeresésekor és az ébresztéskor aktiválódik. 

2.8 Vízbevitel emlékeztető 

Állítsa be a periódust az elejétől a végéig és a frekvenciát (perc), 

kattintson az újraindításhoz, válassza ki a vízfogyasztás emlékeztetőt 

dátum (hét). Ellenőrizze az emlékeztetőt és mentse el. Amikor eljön az 

emlékeztető ideje, az óra rázkódik, és a karkötő ivás ikont mutat. 

2.9 Ülő emlékeztető 

Állítsa be az elejétől a végéig tartó időszakot és az ülés intervallumát 

(perc), a küszöböt (lépések), kattintson a beírásához. Válassza az ülő 

emlékeztető dátumát (hét). Amikor eljön az emlékeztető ideje, az óra 

rázkódik, és a karkötő ikont is mutat. 

2.10 Ébresztő óra 

Kattintson az ébresztőóra emlékeztető beállítására az ébresztési idő 

hozzáadásához. Amikor eljön az ébresztési idő, a karkötő azonnal jelez: 

megjelenik a riasztás ikonja és az ideje, továbbá 20-szor rezeg. 

2.11 Emlékeztető mód 

a) Képernyő felébresztése: Az ébresztőóra, az ülő és az ivás 

emlékeztetőket leszámítva a képernyőt kapcsolja be. 

b) Rezgés: Az ébresztőóra, az ülő és az ivás emlékeztetőjétől eltérő 

emlékeztetők csak vibrálással jeleznek. 

c) Ébresztő képernyő + Rezgés: bármilyen emlékeztető esetén a 

karkötő képernyő és rezgés segítségével értesít. 

2.12 Pulzusmérés 

Állítsa be elejétől a végéig a mérési időszakot és az ülő 

időintervallumot (perc), majd ellenőrizze a pulzusszámát, és mentsen a 

rendszeres méréshez. 



2.13 Firmware frissítés 

Vizsgálja meg, hogy a karkötő firmware (szoftver) verziója a 

legfrissebb. Kérjen frissítést és frissítsen a későbbi verzióra, ha van egy 

újabb. 

2.14 Lecsatlakoztatás 

Miután a karkötő az alkalmazáshoz van csatlakoztatva, kattintson a 

csatlakoztatott eszköz nevére, vagy húzza balra az lecsatlakoztatáshoz. 

A „További” felületen hagyja figyelmen kívül a párosított eszközt. 

GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) 

• Ne tegye ki a készüléket hosszú ideig túlhűtésnek vagy 

túlmelegedésnek, különben tartós károsodást okozhat. 

 

• Miért nem viselhet órát forró fürdő mellett?  

Mivel a fürdővíz hőmérséklete magas, tömeggőz keletkezik, 

amely gázfázisban van, amit kis molekulák jellemeznek. 

Könnyen behatolhat az óraház résén keresztül, majd, amikor a 

hőmérséklet lecsökken, folyékony fázisú vízcseppré válik, amely 

könnyen rövidzárlatot okozhat az órában, sérülhet az áramköri 

és az óra. 

 

• Az óra nem indul el és nem tölthető fel! 

Ha az újonnan kapott órája nem indul el, az valószínűleg azért 

van, mert az akkumulátor, védelem alatt áll az óra szállítása 

során történt ütközések miatt. Csatlakoztassa a töltőkábelt az 

óra aktiválásához. 

Ha az órája nem indul el túl alacsony akkumulátor töltöttség 

miatt, vagy az órát hosszú ideig nem használták, kérjük, 

csatlakoztassa az USB-kábelt, és várjon fél órát az aktiváláshoz. 

  



Garancia 

1. Ha a gyártás, az anyagok, a formatervezés által okozott minőségi 

problémák jelentkeznek egy éven belül (a vásárlás napjától számítva), 

ingyenes jótállást kínálunk. 6 hónapon belül ingyenes garanciát 

kínálunk az akkumulátorra és az adapterre. 

Az előfeltétel rendesen és helyesen használata. 

2. A felhasználói személyes okok miatt bekövetkező hibára 

vonatkozóan nem kínálunk ingyenes jótállást, az alábbiak szerint: 

1). Termék szétszerelése, felújítása. 

2). Vízcsepp okozta kár. 

3). Minden mesterséges károsodás vagy helytelen használat (például: a 

víz behatolása a házba, a külső összetörése, a perifériás alkatrészek 

karcolásos sérülése stb.) - mindezek a garancia hatályán kívül esnek. 

3. Ingyenes garancia kérésekor a jótállási kártyát a vásárlás dátumával 

és a vásárlás helyének pecsétjével kell megadnia. 

4. Ha problémák merültek fel a használat során, vegye fel a kapcsolatot 

az üzlet ügyfélszolgálatával, ahonnan vásárolt. 

5. Kérjük, készítse elő a végtermékeket. 

Vásárlás időpontja: 

IMEI kód: 

Vásárlás boltja: 

Ügyfél aláírása: 

Jegyző aláírása: 

Üzlet bélyegzője: 


