
CHYTRÉ HODINKY ULTI D-32 

 

 
 

 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

 

Vážený zákazníku, 

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.  
Tyto chytré hodinky s vodotěsným barevným displejem fungují jako sportovní hodinky, které měří 

srdeční frekvenci a zaznamenávají vaši spotřebu kalorií. Sportovní hodinky také podporují GPS. 
Hodinky monitorují váš spánek, upozorňují na hovory a zprávy a jsou také skvělé jako hudební 

přehrávač. 
 

 

Tato příručka se týká bezpečnostních pokynů a provozních pokynů. Před použitím zařízení si 
prosím pečlivě přečtěte tuto příručku 

 

 

OBSAH BALENÍ:  

 

1 x chytré hodinky ULTI D-32 

1 x USB nabíjecí kabel 

1 x uživatelská příručka 

 

 



 

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

 
Kompatibilní systém telefonu a verze BLT: 

Android 4.4 a novější 

IOS 8.0 a vyšší 

BT 4.0 

• Dotyková obrazovka: Dotykové ovládání 

• Kapacita baterie: 380 mAh 

• Velikost obrazovky: 240 x 240 

• 160-180 hodin přehrávání 

• 360-380 hodin v pohotovostním režimu 

• Doba nabíjení 1,5 hodiny 

• Podporovaný jazyk hodinek: Angličtina, francouzština, španělština, polština, 
portugalština (BZ), italština, němčina, holandština, malajština, indonéština, čeština, 
vietnamština, ruština, turečtina, arabština, barmština, řečtina.  

• Podporovaný jazyk aplikace: Angličtina, němčina, čínština, španělština, italština, 
francouzština, portugalština (Portugalsko), portugalština (Brazílie), ruština, indonéština, 
polština, vietnamština, hebrejština, arabština, perština, thajština, barmština, turečtina, 
japonština, korejština 
Ukládání dat: Zaznamenaná data na chytrých hodinkách budou vymazána ve 24:00. K 

těmto datům se můžete opět dostat z aplikace.  

• Podpora vibračního motoru 

• Způsob nabíjení: Nabíjení přes USB 

• Voděodolné: IP67* 

* IP67 značí úplnou ochranu před částicemi a ponořením do vody o hloubce 15 cm až 1 m 

 

 

Funkce hodinek:  

• Přehrávání hudby pomocí Bluetooth 

• Ovládání přehrávání hudby pomocí mobilu 

• Více ciferníků, které lze měnit 

• Podpora GPS 

• Monitorování spánku 

• Krokoměr, sportovní kalorie, spotřeba kalorií, cvičební kilometry 

• EKG (s technologií PPG + EKG trvá proces pouze jednu minutu) 

• Další funkce, jako budík, kalendář, stopky, kalkulačka 

 

  
 

 



ČÁSTI 

 
1. Barevný dotykový chytrý displej 

2. Tlačítko zapnutí/vypnutí 

3. Cvoček  

4. Kovový čep 

5. Pásek na zápěstí s připojovacími 

dírkami 

6. Nabíjecí port 

7. Snímač srdeční frekvence 

 

 

VAROVÁNÍ 

 

Zařízení obsahuje elektrické součástky, které mohou při nesprávném používání způsobit 

zranění. Například dlouhodobé nošení může u některých uživatelů přispět ke vzniku kožní 

alergie. Abyste snížili podráždění a zajistili správné používání a péči, přečtěte si bezpečnostní 

pokyny na následujících stránkách.  

• Během nabíjení nevystavujte zařízení tekutinám, vlhkosti a dešti; nenabíjejte 

zařízení, pokud je mokré, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem a 

zranění.  

• Udržujte zařízení čisté a suché. K čištění zařízení nepoužívejte abrazivní čisticí 

prostředky.  

• Před použitím se poraďte se svým lékařem, pokud máte nějaké zdravotní potíže, 

které by mohly být používáním tohoto zařízení ovlivněny.  

• Nenoste je příliš utažené. Pokud je zařízení horké nebo teplé nebo způsobuje 

podráždění či nepohodlí na kůži, přestaňte jej používat a poraďte se se svým 

lékařem.  

• Nevystavujte zařízení extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.  

• Nenechávejte zařízení v blízkosti otevřeného ohně, jako je varná deska, svíčka 

nebo krb.  



• Tento produkt NENÍ hračka – nikdy nedovolte dětem nebo domácím zvířatům hrát 

si s tímto výrobkem. Výrobek vždy skladujte mimo dosah dětí. Samotné zařízení 

nebo malé části, které obsahuje, mohou při požití způsobit udušení.  

• Nikdy se nepokoušejte toto zařízení rozdrtit, otevřít, opravit nebo rozebrat a 

nepoužívejte jej nesprávným způsobem. V opačném případě dojde ke ztrátě záruky 

a může dojít k ohrožení bezpečnosti.  

• Nepoužívejte zařízení v sauně nebo páře.  

• Nedotýkejte se zařízení žádnými ostrými předměty, mohlo by dojít k poškrábání a 

poškození.  

• Zlikvidujte toto zařízení, jeho baterii a obal v souladu s místními předpisy.  

• Během řízení nebo v jiných situacích, kde by rozptýlení mohlo způsobit zranění 

nebo nebezpečí, se nedívejte na upozornění ani informace na displeji vašeho 

zařízení. Při cvičení vždy mějte na paměti své okolí. 

 

VAROVÁNÍ PRO BATERIE 

• NIKDY nerozdělávejte, neupravujte, nepřepracovávejte, nepropichujte ani 

nepoškozujte zařízení a baterie.  

• NIKDY nevyjímejte ani se nepokoušejte vyjmout baterii, která nemůže být 

vyměněna uživatelem. 

• NIKDY nevystavujte zařízení ani baterie ohni, výbuchu a jiným rizikům.  

 

ZDRAVOTNÍ VAROVÁNÍ 

• Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné interní elektronické zařízení, poraďte se se 

svým lékařem před používáním snímače srdeční frekvence.  

• Optický snímač srdeční frekvence vydává zelené světlo a občas bliká. Pokud máte 

epilepsii nebo jste citliví na blikající světla, poraďte se se svým lékařem.  

• Zařízení, příslušenství, snímač srdeční frekvence a související údaje jsou určeny 

pouze pro rekreační, nikoli lékařské účely, a nejsou určeny k diagnostice, sledování, 

léčbě nebo prevenci jakéhokoli onemocnění nebo zdravotního problému.  

• Hodnoty srdeční frekvence jsou pouze informativní a nepřijímáme žádnou 

odpovědnost za důsledky způsobené chybnými hodnotami. I když technologie 

optického snímače srdečního tepu na zápěstí obvykle poskytuje nejlepší odhad 

srdeční frekvence uživatele, existují určitá technologická a jiná omezení, která 

mohou způsobit, že některé údaje o srdeční frekvenci budou za určitých okolností 

nepřesné; omezení zahrnují fyzické vlastnosti uživatele, dolehnutí zařízení a typ a 

intenzitu aktivity. 

• Chytré hodinky se spoléhají na senzory, které sledují váš pohyb a další metriky. 

Údaje a informace poskytované těmito zařízeními mají sloužit jako podrobný 

odhad vaší aktivity a sledovaných metrik, ale nemusí být úplně přesné, včetně 

údajů o krocích, spánku, vzdálenosti, srdeční frekvenci a kaloriích.  

• Máte-li ekzém, alergie nebo astma, je pravděpodobné, že můžete při nošení 

zařízení zaznamenat podráždění kůže nebo alergii.  



• Ať už máte výše uvedené potíže, nebo ne, pokud začnete pociťovat nepříjemné 

pocity nebo podráždění kůže na zápěstí, zařízení sundejte. Pokud příznaky 

přetrvávají déle než 2-3 dny i při nepoužívání zařízení, kontaktujte svého lékaře.  

• Pokud se při nošení chytrých hodinek potíte déle než dvě hodiny, nezapomeňte 

vyčistit a osušit pásek a zápěstí, aby nedošlo k podráždění pokožky.  

• Dlouhodobé tření a tlak mohou podráždit pokožku, takže po delším nošení hodinky 

hodinu nepoužívejte, abyste ulevili svému zápěstí.  

• Pravidelně zápěstí a chytré hodinky čistěte, zejména po pocení při cvičení nebo po 

vystavení látkám, jako je mýdlo nebo čisticí prostředek, které mohou zůstat na 

vnitřní straně hodinek.  

• I když jsou chytré hodinky voděodolné, vaší pokožce nesvědčí nošení mokrého 

pásku.  

 

POKYNY PRO NABÍJENÍ: 

 

Před prvním použitím se ujistěte, že jsou 

chytré hodinky plně nabité. 

Standardní nabíjecí port 5PIN USB, 

počítačové USB nebo standardní 5V 

nabíječka na mobilní telefon.  

Plné nabití chytrých hodinek trvá 70-90 

minut.  

 

ZPŮSOB NOŠENÍ 

 

1. Nejlepší je nosit náramek za 

výstupkem na zápěstí (2); 

2. Pomocí nastavovacích otvorů 

upravte velikost pásku, vhodnou 

pro velikost vašeho zápěstí; 

3. Snímač (1) musí být blízko kůže, 

aby se nehýbal.  

 



POUŽÍVÁNÍ CHYTRÝCH HODINEK 

Vypnutí/zapnutí 

Když jsou hodinky plně nabité, zapněte je stisknutím 

bočního tlačítka zapnutí/vypnutí po dobu 3 sekund.  

 

 

TLAČÍTKA  

Boční tlačítko zapnutí/vypnutí: 

- Jedním stisknutím tlačítka se vrátíte na hlavní obrazovku s časem.  

- Dlouhým stisknutím (3 s) hodinky vypnete nebo zapnete.  

- Dlouhým stisknutím (10 s) hodinky restartujete. 

Gesta dotykových bodů (TP):  

- Posunutím doprava/doleva/nahoru vstoupíte do hlavní nabídky 

- Pokud jste v nabídce chytrého stylu (smart style), můžete posunováním 

obrazovky procházet funkce 

- Klepnutím do funkce vstoupíte 

- Pokud jste v nabídce 4 aplikací (4 app style), posunutím doleva se dostanete na 

další stránku a posunutím doprava se vrátíte na předchozí stránku.  

*přednastavený styl nabídky je chytrý styl (smart style), viz obrázek níže. Pokud chcete 

změnit zobrazení, stiskněte ikonu koláče . Nyní si můžete vybrat nabídku 4 aplikací 
(4 app style). 
 

                                   
NABÍDKA CHYTRÝ STYL              NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ                       NABÍDKA 4 APLIKACÍ 

 

Tlačítko 

zapnutí/vypnutí  



 

ABYSTE VYBRALI CIFERNÍK, dlouze stiskněte obrazovku. Nyní procházejte všechny ciferníky 

a jakmile najdete takový, který se vám líbí, potvrďte stisknutím OK. 

 

PÁROVÁNÍ HODINEK S TELEFONEM 

 

Stažení mobilní aplikace 

 

1. Naskenujte QR kód výše a stáhněte si aplikaci FUNDO, můžete také naskenovat 

kód na hodinkách (pod ikonou aplikace).   

 

2. Aplikaci si také můžete stáhnout prostřednictvím obchodu Google Play (uživatelé 

Android) nebo APP Store (uživatelé iPhone). 

Nastavení párování 

1. Po instalaci zapněte na telefonu Bluetooth a aplikaci FunDo → potvrďte povolení 

oznámení → klepněte na „více“ v pravém dolním rohu → klepněte na přidat 

zařízení a vyhledejte zařízení „watch 5“ a klepněte na připojit → Pak se připojíte 

k Bluetooth 4.0. 

 



2. Poté přejděte na hodinky a zapněte na nich Bluetooth →vyhledejte ikonu 

Bluetooth v nabídce hodinek → vyberte zapnout Bluetooth a klepněte na název 

vašeho mobilního telefonu ze seznamu → potvrďte připojení na vašem mobilním 

telefonu → Pak se připojíte k Bluetooth 3.0. 

Pouze když jsou Bluetooth 3.0 a 4.0 připojeny, hodinky jsou schopné plného 

výkonu. Chcete-li zkontrolovat, zda jsou hodinky správně připojeny, posuňte 

obrazovku dolů a uvidíte ikonu Bluetooth; zelená barva nahoře znamená 

připojení Bluetooth 3.0, modrá barva dole znamená připojení Bluetooth 4.0.  

Protokol Bluetooth se u všech značek mobilních telefonů liší. Připojení Bluetooth 

bude někdy mezi mobilním telefonem a chytrými hodinkami nestabilní. 

Restartujte Bluetooth, zkuste se znovu připojit nebo obnovte tovární nastavení. Pokud se 

zdá, že se systém zastavil, restartujte hodinky dlouhým stisknutím tlačítka napájení asi po 

dobu 10 sekund.  

RYCHLÝ PŘEHLED / KLÍČOVÉ BODY 
 

 Otevřete aplikaci a nastavte svůj profil. 
 

 Přejděte do „zařízení“ a v aplikaci klikněte na „přidat zařízení“. 
 

 Vyberte zařízení ze seznamu vyhledávání (na telefonu i hodinkách 
zapněte Bluetooth). 

 
 Po připojení se čas automaticky aktualizuje.  

 
 Nastavte funkci připomenutí zpráv/volání 

 

 

JAK NASTAVIT OZNÁMENÍ: 

1. Krok: Přejděte na nastavení telefonu → správa aplikací → najděte „FunDo“ a 

přejděte do ní → správa oprávnění → vše zapněte.  

 

2. Krok: Otevřete aplikaci „FunDo“ → klikněte na další → nastavení oznámení 

aplikace → povolte (zapněte) oprávnění ke spuštění na pozadí.  

Poznámka: Ujistěte se, že všechny aplikace třetích stran, od kterých chcete dostávat 

upozornění na hodinkách, jsou v telefonu povoleny, aby se oznámení zobrazovala na 

oznamovací liště telefonu.  

 



Aktualizace firmwaru: 

Při normálním připojení Bluetooth zadejte „FunDo“ → klikněte na další v pravém dolním 

rohu → klikněte na nastavení jednotky, pokud je k dispozici nová verze, zobrazí se ukazatel 

průběhu, proces aktualizace trvá 3,5 minuty, po dokončení aktualizace se hodinky 

automaticky zapnou a znovu připojí k zařízení. Odpojte Bluetooth a znovu se připojte. 

 

ÚVOD DO HLAVNÍCH FUNKCÍ: 

POZNÁMKA: zaznamenaná data na chytrých hodinkách budou vymazána ve 24:00. K těmto 

datům se můžete opět dostat z aplikace. 

Volání (Calling) 

Vytáčení: Bluetooth volání přes mobil, mluvte na konci hodinek. 

Telefonní seznam: synchronizujte veškeré kontakty z mobilního telefonu, max. 400 

kontaktů. 

Záznamy hovorů: synchronizujte veškerou historii z mobilního telefonu. 

SMS: synchronizujte všechny zprávy z mobilního telefonu (zatím nepodporuje telefon IOS) 

Bluetooth: vyhledejte zařízení, které chcete připojit nebo odpojit.  

Krokoměr (Pedometer): podívejte se na počet kroků za den, spálené kalorie a ušlou 

vzdálenost. Každý den v 00:00 budou všechna data automaticky ukládána do aplikace a v 

hodinkách resetována na 0. Chcete-li nastavit stav kontroly, historii (po dobu 7 dnů) nebo 

cíl, plán a další osobní údaje (pohlaví, výšku, váhu...), vstupte do funkce a poté posuňte 

obrazovku nahoru.  

Monitorování spánku (Sleep monitor): chytré hodinky jej automaticky zapnou v době od 

21:00 do 9:00. Zaznamenávají délku a kvalitu spánku (hluboký a lehký spánek); pomohou 

vám upravit dobu odpočinku a zlepšit kvalitu spánku. Chcete-li zkontrolovat stav a historii, 

po vstupu do této funkce posuňte obrazovku nahoru.   

Měření srdeční frekvence (Heart rate monitor): noste hodinky pevně na zápěstí, nejlepší 

umístění je na horní části zápěstí. Po stisknutí tlačítka Start se po 20 sekundách zobrazí 

vaše aktuální informace o srdeční frekvenci. Normální hodnota je 60-90 za minutu. Chcete-

li se podívat na historii nebo instrukce, po vstupu do této funkce posuňte obrazovku dolů.  

EKG (ECG): kombinovaná technologie optické srdeční frekvence a EKG vám ukáže data 

přibližně za 30 sekund. Je-li výsledek zobrazen v aplikaci, znamená to, že data EKG byla 

uložena v aplikaci „FunDo“ telefonu. 

Dlouhé sezení (Sedentary): nastavte připomenutí, aby vám hodinky po dlouhé době sezení 

připomněly, že je čas vstát. 



Pohyb (Motion): (systém pro detekci gest) pohybem ruky můžete ztlumit hovory, bzučák, 

přijímat hovory, rozsvítit obrazovku. 

Motiv (Theme): lze vybrat ze dvou motivů pohotovostního režimu  

Nastavení (Setting); 

- Ciferník (Clock type): na výběr je 12 ciferníků pohotovostního režimu. 

- Zvuk (Sound): můžete vybrat profil volajícího, vyzváněcí tón, tón oznámení.  

- Hlasitost (Volume): nastavitelná hlasitost pro média, vyzváněcí tóny, oznámení atd. 

 

Budík (Alarm): lze nastavit 5 budíků, dlouhým stisknutím zrušíte budík. 

Stopky (Stopwatch): jednotlivé měření času, klepnutím na levou ikonu zahájíte měření 

času a klepnutím pozastavíte, klepněte znovu pro kumulativní čas. 

Nastavení Bluetooth (Bluetooth setting): zapnutí/vypnutí Bluetooth v hodinkách.  

Režim úspory energie (Power-saving mode): pomocí této funkce budou hodinky v režimu 

hodin, ostatní funkce budou vypnuty; jas obrazovky je nastaven na nízkou hodnotu. 

Ochrana proti ztrátě (Anti-lost): klikněte na „najít telefon“ (find phone), připojený telefon 

bude zvonit a vydávat upozornění. Po nalezení telefonu klepněte na „konec“ (end) na 

telefonu, abyste alarm zastavili. Funguje to jak pomocí hodinek, tak aplikací (pokud chcete 

hodinky najít přes aplikaci v telefonu).  

O hodinkách (About): můžete si prohlédnout model hodinek a verzi softwaru. 

Přenos dat (Data transmission): Po instalaci aplikace „FunDo“ a úspěšném připojení 

telefonu a chytrých hodinek lze veškerá data (kroky, srdeční frekvenci, kvalitu spánku atd.) 

přenést z hodinek do mobilní aplikace. 

 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 

- Ponechejte zapnutou aplikaci i chytrý náramek. 

- Mějte chytrý telefon a chytrý náramek ve vzdálenosti do 8 metrů. 

- Chytrý telefon automaticky vypne aplikaci, aby se šetřila energie.  

   V takovém případě prosím nastavte telefon tak, aby mohla být 

   aplikace pořád spuštěna. 

- Vypněte režim úspory energie. 

- Pokud máte tyto problémy a nevíte, jak provést nastavení, požádejte o pomoc online. 

 
ÚDRŽBA 
 
→ Pokud pásek zvlhne - například při pocení nebo sprchování - důkladně jej očistěte a 
osušte, než si ho opět nasadíte na zápěstí.  



→ Ujistěte se, že vaše pokožka je suchá, než si pásek znovu nasadíte. 

→ NIKDY nemyjte sportovní hodinky domácími čisticími prostředky. Použijte čisticí 
prostředek bez mýdla, důkladně opláchněte a otřete měkkým ručníkem nebo ubrouskem. 

→ Tento produkt není zdravotnickým prostředkem a jeho účelem není diagnostikovat, léčit 
nebo předcházet nemocem. Přesnost našich zařízení nemá odpovídat zdravotnickým 
zařízením nebo vědeckým měřicím zařízením, ale má vám poskytnout ty nejlepší informace, 
které jsou k dispozici ve sportovních hodinkách. 

 

Pokyny k recyklaci a likvidaci 

Toto označení znamená, že produkt by neměl být likvidován se zbylým domácím 
odpadem v celé EU. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí 
nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad 

zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, 
využijte možnost vrácení nebo sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt 
zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. 

Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES. 


