
SMART ЧАСОВНИК ULTI D-32 

 

 
 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

 

Уважаеми клиенти, 

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт.  
Това е водоустойчив smart часовник, с цветен дисплей, измерващ физическата активност 

като пулс, сърдечна честота и изгорени калории. Фитнес активността се подържа 
посредством GPS. Часовникът отчита данни по време на сън, сигнализира за входящи 

обаждания и съобщения, освен това служи и като музикален плейър. 
 

 

Това ръководство се отнася до указанията за безопасност и инструкциите за експлоатация. 
Моля, прегледайте внимателно това ръководство, преди да работите с устройството 

 

 

ПАКЕТЪТ СЪДЪРЖА:  

 

1 x Smart часовник ULTI D-32 

1 x USB кабел за зареждане 

1 х Ръководство за употреба 

 

 



 

БАЗОВИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Съвместима система за телефон и BLT версия: 

Android 4.4 и по-нови версии 

IOS 8.0 и по-нови 

BT4.0 

• Сензорен екран: Управление чрез докосване 

• Капацитет на батерията: 380 mAh 

• Екранен дисплей: 240x240 

• 160-180 часа време за възпроизвеждане 

• 360–380 часа време в режим на готовност 

• 1,5 часа време за зареждане 

• Поддържани езици от часовника: Английски, френски, испански, полски, 
португалски (BZ), италиански, немски, холандски, малайски, индонезийски, чешки, 
виетнамски, руски, турски, арабски, бирмански, гръцки.  

• Поддържани езици на приложенията: Английски, немски, китайски, испански, 
италиански, френски, португалски (Португалия), португалски (Бразилия), руски, 
индонезийски, малайски, полски, виетнамски, иврит, арабски, персийски, 
тайландски, бирмански, турски, японски, корейски 
Съхранение на данни: записаните данни на Smart часовника автоматично се 

нулират всеки ден в 24:00ч. Можете да проверите записаните данни отново от 

приложението.  

• Опция за вибриране 

• Начин на зареждане: USB кабел 

• Водоустойчив: IP67* 

* IP67 означава пълна защита срещу прахови частици и водоустойчивост от 15 cм до 

1 м 

 

 

Функции на часовника:  

• Възпроизвеждане на музика чрез Bluetooth 

• Управление на възпроизвеждането на музика 

• Многобройни обаждания, с възможност за избор 

• GPS поддръжка 

• Отчитане на съня 

• Крачкомер, измерване на изгорените калории при спортуване, изчисляване на 

изминатите километри 

• ЕКГ (с технологията ППГ + ЕКГ, процесът отнема само една минута) 

• Допълнителни функции като будилник, календар, хронометър, калкулатор 

 

  
 



УСТРОЙСТВО 

 
1. Цветен сензорен дисплей 

2. Бутон Вкл/Изкл 

3. Копче за закопчаване на 

каишката  

4. Метален щифт 

5. Каишка за китката с отвори за 

закопчаване 

6. Вход за зареждане 

7. Сензор за сърдечен ритъм 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

Устройството съдържа части, които при неправилна експлоатация могат да причинят 

наранявания. Например, продължителното носене на устройството може да причини 

алергични реакции на кожата на някои потребители. За да намалите дразненето, 

моля, прочетете указанията за безопасност на следващите страници, за да сте 

сигурни, че използвате и се грижите за устройството правилно.  

• Пазете устройството си от течности, влага или дъжд по време на зареждане; 

не зареждайте устройството си, когато е мокро, тъй като това може да 

доведе до токов удар и нараняване.  

• Пазете устройството чисто и сухо. Не почиствайте устройство си с абразивни 

препарати.  

• Консултирайте се с вашия лекар преди употреба, ако имате някакви 

заболявания, които могат да бъдат повлияни от употребата на устройството.  

• Не го носете прекалено стегнато. Ако усетите, че устройство ви е топло или 

горещо или ако ви причинява дразнене и дискомфорт на кожата, моля, 

спрете да го използвате и се консултирайте с вашия лекар.  

• Не излагайте устройството на изключително високи или ниски температури.  



• Не оставяйте устройството близо до открит огън като готварски печки, свещи 

или камини.  

• Този продукт НЕ е играчка - никога не позволявайте на деца или домашни 

любимци да играят с него. Винаги съхранявайте продукта на място, 

недостъпно за деца. Устройството или неговите малки части могат да 

причинят задушаване при поглъщане.  

• Никога не се опитвайте да злоупотребявате, смачквате, отваряте, поправяте 

или разглобявате това устройство. Това ще анулира гаранцията и може да 

доведе до застрашаване на безопасността.  

• Не използвайте устройството в сауна или парна стая.  

• Не доближавайте устройството си до остри предмети, тъй като това може да 

причини драскотини и повреди.  

• Изхвърлете устройството, батерията и опаковката му в съответствие с 

местните разпоредби.  

• Не проверявайте никакви известия или каквато и да е информация на 

дисплея на вашето устройство по време на шофиране или в други ситуации, 

при които може да се разсеете и това да доведе до инцидент. Винаги се 

съобразявайте със средата, в която правите вашите упражнения. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БАТЕРИЯТА 

• В никакъв случай не разглобявайте и не нарушавайте цялостта на 

устройството и батерията му.  

• НЕ изваждайте и не се опитвайте да премахнете батерията, тя не може да 

бъде заменена от потребителя. 

• НЕ излагайте устройството или батериите на огън, експлозия или друга 

опасност.  

 

ЗДРАВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

• Ако имате пейсмейкър или друго вътрешно електронно устройство, 

консултирайте се с вашия лекар, преди да използвате функцията за 

измерване на пулса.  

• Оптичният уред за измерване на пулса на китката излъчва зелена светлина и 

мига от време на време. Консултирайте се с вашия лекар, ако имате 

епилепсия или сте чувствителни към мигащи светлини.  

• Устройството, аксесоарите, мониторът на сърдечната честота и свързаните с 

тях данни са предназначени да се използват само за развлекателни цели, а 

не за медицински, и не трябва да се използват за диагностициране, 

наблюдение, лечение или предотвратяване на заболявания.  

• Показанията на сърдечната честота са само за справка и не се поема 

отговорност за последствията от грешни показания. Технологията за 

мониторинг на сърдечната честота на китката обикновено дава реални 

показания за потребителя, но има известни ограничения, които могат да 



доведат до неточни показания при определени обстоятелства. Това зависи 

от физическите характеристики на потребителя, както и от интензивността 

на дейностите, които извършва. 

• Този Smart часовник работи със сензори, които проследяват вашето 

движение и други показатели. Данните и информацията, предоставени от 

тези устройства са ориентировъчни за да проследяват вашата активност, и 

може да не са напълно точни, включително данните за броя стъпки, сън, 

разстояние, сърдечна честота и калории.  

• Ако имате екзема, алергии или астма, има вероятност да изпитате кожно 

раздразнение или алергия при носенето на устройството.  

• Независимо дали имате описаните по-горе състояния или не, ако започнете 

да изпитвате някакъв дискомфорт или дразнене на кожата на китката, 

свалете устройството. Ако симптомите не отшумят до 2-3 дни, свържете се с 

вашия лекар.  

• Ако се потите повече от два часа, докато носите часовника, не забравяйте да 

почистите и изсушите лентата и китката си, за да избегнете дразнене на 

кожата.  

• Продължителното носене води до повече триене и възможност за кожно 

раздразнение, така че е препоръчително свалянето за около час след 

продължително използване.  

• Редовно подсушавайте китката и часовника, особено след обилно потене по 

време на тренировки, или след като сте ползвали сапун, тъй като може да 

остане по вътрешната страна на часовника.  

• Smart часовника е водоустойчив, но въпреки това не е добре да се използва 

мокър.  

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ: 

 

Моля, уверете се, че устройството е 

напълно заредено преди първата му 

употреба. 

Стандартен 5PIN USB порт за 

зареждане, съвместим с USB на 

компютър или с 5V стандартно зарядно 

за мобилен телефон.  

За пълно зареждане на часовника са 

необходими около 70-90 мин.  

 

 



НАЧИН НА ПОСТАВЯНЕ 

 

1. Препоръчително е да носите 

часовника зад улнарната кост, 

както е показано на снимка (2); 

2. Регулирайте размера на 

каишката чрез отворите, в 

зависимост от големината на 

китката ви; 

3. Сензорът (1) трябва да е 

максимално плътно към кожата 

и да не се движи свободно.  

 

ФУНКЦИИ НА ЧАСОВНИКА 

Изключване/включване 

Когато часовникът е напълно зареден, натиснете 

страничния бутон за включване/изключване за 3 

секунди, за да стартирате устройството.  

 

 

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ  

Страничен бутон вкл/изкл: 

- Натиснете бутона веднъж, за да се върнете назад към основния екран.  

- Задръжте бутона продължително (3 s), за да изключите или включите 

часовника.  

- Натиснете продължително (10 s), за да рестартирате часовника. 

Функции на сензорния дисплей (TP):  

- Плъзнете надясно/наляво/нагоре, за да влезете в главното меню 

- Ако използвате функциите от часовника, плъзнете екрана за да изберете 

желаната 

- Чрез едно докосване можете да влезете във всяка от функциите 

- Ако настройката на началния екран е „4 app style menu“, може да плъзнете 

наляво за следващата страница, и съответно надясно за предишна.  

 

 

Бутон Вкл/Изкл  



*фабрично зададения стил на дисплея ще изглежда както е посочено на 
картинката по-долу. Ако искате да промените настройките за изглед на дисплея, 

натиснете иконата показана на снимката  . Сега можете да изберете „4 app 
style menu“. 
 

                                   
ЗАДАДЕНИЯ СТИЛ                             НАСТРОЙКИ                                       „4 APP STYLE“ 

 

ЗА ИЗБОР НА СТИЛ НА ДИСПЛЕЯ: Натиснете продължително дисплея. Прегледайте 

чрез приплъзване всички стилове, потвърдете с ОК избрания от вас. 

 

 НАЧИНИ ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЧАСОВНИКА С ТЕЛЕФОНА 

 

 



Свързване чрез мобилното приложение 

 

1. Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението „FUNDO APP“, или може 

да сканирате кода от вашия часовник (под иконата на приложението).   

 

2. Можете също да изтеглите приложението чрез „google play store“ (за 

потребители на Android) или APP store ( за Iphone потребители). 

Настройки за свързване  

1. След като инсталирате приложението „FunDo“ включете Bluetooth на вашия 

телефон → потвърдете включването на известия → докоснете ''more'' 

(„още“) в десния долен ъгъл → изберете „add device“ („добавяне на 

устройство“) и търсете за устройство „watch 5“ → След което го изберете, за 

да установите връзка чрез Bluetooth 4.0. 

 

2. Следващата стъпка е да включите Bluetooth на часовника → изберете 

Bluetooth иконата от менюто → докоснете за свързване върху името на 

мобилния си телефон в списъка → потвърдете свързването → Така се 

установява връзка чрез Bluetooth 3.0. 

Само когато Bluetooth 3.0 и 4.0 са свързани, часовникът ще работи 

правилно. За да се уверите дали устройствата са сдвоени, плъзнете 

дисплея надолу и ще видите Bluetooth икона със зелен цвят, което 

означава, че Bluetooth 3.0 е свързан и със син цвят под нея, което 

означава, че Bluetooth 4.0 също е свързан.  

Имайте предвид, че Bluetooth протоколът е различен за всички марки мобилни 

телефони. Понякога не може да се осъществи директна Bluetooth връзка между 

мобилния телефон и часовника. 

В случай, че не може да се свържете от първия път, изключете и включете Bluetooth 

функцията или възстановете фабричните настройки, ако отново не може да се 

установи връзка, рестартирайте часовника като задържите бутона за включване за 10 

секунди.  

 

 

 

 

 

 

 



БЪРЗ ПРЕГЛЕД / КЛЮЧОВИ ТОЧКИ 
 

 Отворете приложението, за да настроите потребителския си 
профил. 
 

 Отидете на „device“ („устройство“) и кликнете върху „add device“ в 
приложението. 

 
 Изберете вашето устройство от списъка, Bluetooth трябва да е 

включен и на двете устройства (телефон и часовник). 
 

 След като се свържете часа ще се актуализира автоматично.  
 

 Моля, настройте функциите за напомняне при съобщения и 
обаждания 

 

 

КАК ДА НАСТРОИТЕ ИЗВЕСТИЯТА: 

1. Стъпка: Отидете на настройките на телефона → „application management“ 

(„мениджър на приложенията“) → изберете ''FunDo'' и опцията → 

“permission management“ („разрешения“) → да е включена за всички.  

 

2. Стъпка: Отворете приложението „FunDo“ → кликнете на „more“ → „app 

notification setting“ („настройки за уведомяване от приложения“) → 

изберете (включете) за уведомяване чрез известия на дисплея.  

Бележка: Уверете се, че всички други приложения, от които искате да получавате 

известия в часовника, са активирани на вашия телефон, за да се визуализират в 

лентата за известия.  

Обновяване на софтуера: 

При установена връзка с Bluetooth, отворете ‘’FunDo’’ → изберете „more“ в долния 

десен ъгъл → щракнете върху настройките на версията, ако има нова версия, ще има 

известие, процесът на обновяване отнема 3.5 минути, а след като приключи, 

часовникът автоматично ще се рестартира. Моля, свържете се отново. 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ: 

БЕЛЕЖКА: записаните данни на Smart часовника автоматично се нулират всеки ден в 

24:00ч. Можете да проверите записаните данни отново от приложението. 

Обаждания 

Набиране: Разговорите се осъществяват посредством Bluetooth, като говорите в 

говорителя на часовника. 

Телефонен указател: синхронизирайте всички контакти от мобилния си телефон, 

максимален капацитет 400 контакта. 

Регистър на повикванията: Синхронизирайте цялата история от мобилния си 

телефон. 

SMS: синхронизирайте всички текстови съобщения от мобилния си телефон (все още 

не поддържа на IOS) 

Bluetooth: функция за свързване с други устройства.  

Крачкомер: проверете броя на направените крачки през деня, количеството на 

изгорени калории и изминатото разстояние. Всеки ден в 00:00ч. всички данни ще се 

записват автоматично в приложението и ще се нулират в часовника. За да проверите 

историята 7 дни назад, за да зададете нова цел или въведете данните си (пол, 

височина, тегло), изберете функцията и плъзнете нагоре по дисплея.  

Отчитане на съня: smart часовника включва опцията автоматично от 9 p.m до 9 a.m. 

Автоматично записва състоянието на вашия сън, като анализира и записва в 

приложението часовете с дълбок и лек сън, за да подобрите качеството на съня си. За 

да проверите състоянието и историята, плъзнете нагоре по екрана, след като 

въведете тази функция.   

Монитор на сърдечната честота: най-добрата позиция за носене на часовника е 

плътно прилепнал към китката ви. След стартиране на опцията, текущата информация 

за сърдечната честота ще се визуализира на дисплея след 20 секунди. Нормалната 

стойност е 60-90 удара/мин. За да проверите историята или инструкциите, плъзнете 

надолу по дисплея, след като сте избрали тази функция.  

ЕКГ: технологията за отчитане на сърдечния ритъм чрез ЕКГ, може да даде 

информация за 30 секунди. Когато резултатът е отчетен, това означава, че данните от 

ЕКГ са записани в приложението "FunDo" на телефона ви. 

Напомняне за активност: задайте интервал от време, при което часовникът да ви 

напомни, че е време за физическа активност. 

Движение: (система за отчитане на действие) може да отхвърлите, приемете 

обаждане или да активирате дисплея само с едно движение на ръката. 



Тема: могат да бъдат избрани два стила в режим на готовност  

Настройка: 

- Стил на часовника : има 12 различни дизайна за изглед на часовника. 

- Звук: можете да изберете различни мелодии за позвънявания или известия от 

съобщения.  

- Сила на звука: регулиране на силата на звука при звънене и известия. 

 

Аларма: може да зададете пет различни аларми, чрез продължително натискане 

изключвате алармата. 

Хронометър: изберете лявата икона, за да стартирате хронометъра, докоснете за 

пауза и пуснете отново за засичане на различни времена. 

Bluetooth настройки: включете/изключете Bluetooth на часовника.  

Енергоспестяващ режим: когато включите тази функция часовника показва само 

часът, всички други приложения са изключени и яркостта на дисплея е максимално 

намалена. 

Защита против кражба: изберете опцията „find phone“ („намери телефона“) и 

телефонът ви ще звънне. След като намерите телефона, натиснете ''end'' („край“), за 

да прекратите позвъняването. С тази функция може да намерите както телефона, така 

и часовника си (чрез приложението в телефона).  

Относно: можете да видите модела на часовника и версията на софтуера. 

Обмен на данни: След инсталиране на приложението „FunDo:“ и успешното 

сдвояване на телефона със smart часовника, всички данни (крачки, сърдечна честота, 

качество на съня и т.н.) се прехвърлят от часовника в мобилното приложение. 

 

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ 

 

- Моля, дръжте приложението и smart часовника включени. 

- Моля, дръжте телефона и часовника си на разстояние до 8 метра. 

- Някои телефони изключват приложението автоматично, с цел пестене на енергия.  

   В такива случаи, моля, настройте телефона си чрез „Mobile Manger“ („Мениджър  

   на телефона“) или през центъра за сигурност на използваното приложение, за да  

   се включва винаги. 

- Изключете режима за пестене на енергия. 

- Когато имате тези проблеми и не знаете как да ги отстраните , моля, потърсете 

помощ онлайн. 

 
 
 



ПОДДРЪЖКА 
 
→ Ако устройството се намокри, например след изпотяване или душ, почистете и 
подсушете добре, преди да го поставите отново на китката си.  

→ Бъдете сигурни, че кожата ви е суха, преди да го използвате отново. 

→ НЕ почиствайте сензора с никакви препарати. Моля използвайте само препарат без 
сапун, изплакнете внимателно и избършете с мека кърпа или салфетка. 

→ Това устройство не е предназначено за медицински цели, да диагностицира, 
лекува или предотвратява заболявания. Показанията са предназначени за 
проследяване на дейността и даване на възможно най-добра информация за 
жизнените показатели. Не е създадено с медицинска или научна цел. 

 

Инструкции за рециклиране и изхвърляне 

Този знак показва, че устройството не трябва да се изхвърля с други битови 
отпадъци в рамките на Европейския Съюз. За да намалите вредите за 
околната среда или човешкото здраве, причинени от неправилното 

изхвърляне на битови отпадъци, рециклирайте устройството, за да може частите му 
да бъдат използвани отново. За да върнете използваното устройство, моля 
използвайте системата за връщане и събиране или се свържете с търговеца, където е 
закупен продуктът. Те могат да се погрижат за екологичното рециклиране на 
продукта. 

Декларация на производителя, че продуктът отговаря на всички директиви, 
приложени от Европейската комисия. 


