OKOSÓRA ULTI D-32

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Tisztelt Ügyfelünk!
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Az okosóra vízálló, színes kijelzővel és sportkövető funkcióval rendelkezik, méri a pulzusszámot és
rögzíti a kalóriafelhasználást is. Sportkövető funkciója GPS-szel is rendelkezik. Az óra monitorozza
az alvási szokásait, hívásokra és üzenetekre figyelmeztet, és ezen felül kiváló zenelejátszó is.

Ez a használati útmutató biztonsági és üzemeltetési utasításokat tartalmaz. A készülék
használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót.

A CSOMAG TARTALMA:
1 x Okosóra ULTI D-32
1 x USB töltőkábel
1 x Használati útmutató

ALAPVETŐ MŰSZAKI JELLEMZŐK
Kompatibilis telefonrendszerek és Bluetooth verzió:
Android 4.4 vagy újabb
IOS 8.0 vagy újabb
BT4.0
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Érintőképernyő: Érintéssel vezérelhető
Akkumulátor kapacitása: 380 mAh
Kijelző: 240x240
160-180 óra lejátszási idő
360-380 óra készenléti idő
1,5 órás töltési idő
Az óra támogatott nyelvei: Angol, francia, spanyol, lengyel, portugál (BZ), olasz, német,
holland, maláj, indonéz, cseh, vietnami, orosz, török, arab, burmai, görög.
Az alkalmazás nyelvei: Angol, német, kínai, spanyol, olasz, francia, portugál (Portugália),
portugál (Brazília), orosz, indonéz, lengyel, vietnami, héber, arab, perzsa, thai, burmai,
török, japán, koreai
Adattárolás: Az okosórán rögzített adatok 24:00, azaz éjfélkor törlődnek. Ezeket az
adatokat az alkalmazásban találja meg.
Rezgőmotor
Töltési mód: USB töltés
Vízállóság: IP67*
* IP67= részecskékkel szembeni védelem és vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig
(0,15–1 m között 30 percig)

Óra funkciói:
•
Bluetooth zenelejátszás
•
A telefon zenelejátszójának vezérlése
•
Több számlap, szabadon választható
•
GPS támogatás
•
Alvásfigyelés
•
Lépésszámláló, sportkalória, kalóriafelhasználás, megtett kilométer
•
EKG (PPG + EKG technológiával a mérés egy percig tart)
•
Kiegészítő funkciók ébresztőóra, naptár, stopper, számológép

RÉSZEI

1.
2.
3.
4.

Színes érintős okosképernyő
Ki-/Bekapcsológomb
Gombos csat
Fém csap

5.
6.
7.

Óraszíj méretállító furatokkal
Töltőport
Pulzusmérő

FIGYELMEZTETÉSEK
A készülék olyan elektromos berendezéseket tartalmaz, amelyek nem megfelelő használat
esetén sérülést okozhatnak. Például a hosszan tartó kontaktus egyeseknél a bőr allergiás
reakciójához vezethet. Az irritáció csökkentése érdekében olvassa el az alábbi biztonsági
útmutatásokat a megfelelő használat és karbantartás biztosítása érdekében.
•
Töltés közben ne tegye ki a készüléket folyadéknak, nedvességnek, magas
páratartalomnak, esőnek. Ne töltse, ha nedves a készülék, ugyanis ez
áramütéshez és sérüléshez vezethet.
•
A készüléket tartsa tisztán és szárazon. Tisztításához ne használjon súrolószert.
•
Használat előtt egyeztessen kezelőorvosával, ha bármilyen olyan egészségügyi
problémája van, ami befolyásolhatja a készülék használatában.
•
Ne hordja túl szorosan. Ha a készülék forróvá válna, melegedne, vagy irritációt
vagy kellemetlenséget okoz, fejezze be a használatát, és forduljon
kezelőorvosához.
•
Ne tegye ki rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek.
•
Ne hagyja nyílt láng, gyertya vagy tűzhely közelében.
•
Ez a termék NEM játék - ne hagyja, hogy gyermekek játszanak vele. Gyermekektől
elzárva tárolandó. A készülék vagy annak kisebb részei fulladást okozhatnak.

•
•
•
•
•

Ne próbálja módosítani, felnyitni, megjavítani vagy szétszerelni. Ezzel a jótállás
érvényét veszti, és biztonsági kockázatot is jelenthet.
Ne használja szaunában vagy magas páratartalomban.
Ne érintkezzen semmilyen éles tárggyal, ugyanis ez a karcolást, sérülést okozhat.
A készüléket, az akkumulátort és a csomagolást a helyi előírások szerint
ártalmatlanítsa.
Ne ellenőrizze az értesítéseket vezetés közben vagy olyan helyzetekben,
amelyekben a figyelem elterelése veszélyt vagy sérülést okozhat. Mindig legyen
tudatában a környezetének.

AKKUMULÁTORRAL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉSEK
•
NE szerelje szét, módosítsa, gyártsa újra, szúrja át vagy rongálja meg a készüléket
vagy az akkumulátort.
•
NE távolítsa el vagy kísérelje meg eltávolítani az akkumulátort.
•
NE tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort tűznek vagy robbanás veszélyének.
EGÉSZSÉGÜGYI FIGYELMEZTETÉSEK
•
Ha szívritmus-szabályozója vagy más belső elektronikus készüléke van, a
pulzusmérő használata előtt keresse fel kezelőorvosát.
•
Az optikai pulzusszámmérő zöld, villogó fényt bocsát ki. Forduljon orvosához, ha
epilepsziája van, vagy érzékeny a villogó fényekre.
•
A készüléket, a kiegészítőket, a pulzusmérőt és a kapcsolódó adatokat kizárólag
rekreációs célokra lehet felhasználni, orvosi célokra nem. Nem céljuk a
betegségek vagy kóros állapot diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése,
gyógyítása vagy megelőzése.
•
A pulzusszám csak tájékoztató jellegű, és a téves mérésből eredő
következményekért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Habár az optikai
pulzusmérő technológia képes kiválóan megbecsülni a pulzusszámot, éppen a
technológiából adódóan egyes körülmények között az érték pontatlan lehet. Ilyen
körülmény lehet többek között a felhasználó fizikai adottsága vagy az eszköz
elhelyezkedése, valamint a tevékenység típusa és intenzitása is meghatározó az
eredmény tekintetében.
•
Az okosóra érzékelői követik a mozgást és más mért adatokat is felhasznál. A
készülék által biztosított adatok és információk célja a tevékenységek és a
követett adatok közelítőleges becslése. Lehet, hogy nem teljesen pontosak a
mért adatok, ideértve a lépésre, alvásra, távolságra, pulzusra és kalóriára
vonatkozó adatokat.
•
Ha ekcémás, asztmás vagy allergiája van, akkor az eszköz bőrirritációt vagy
allergiát okozhat.
•
Vegye le a készüléket, ha bármilyen kellemetlenséget vagy bőrirritációt tapasztal
a csuklóján. Ha 2-3 nappal később is tüneteket tapasztal, keresse fel orvosát.

•
•
•
•

Ha az órát több mint két órán keresztül éri veríték, vegye le és törölje szárazra a
csuklójával együtt. Így elkerülheti a bőrirritációt.
A minimum egyórás intenzív használat már irritálhatja a bőrt, ezért erős igénybe
vételt követően vegye le az órát és pihentesse a bőrét.
Rendszeresen tisztítsa meg a csuklóját és az okosórát is, különösen edzést
követően, vagy ha az óra szappannal vagy mosószerrel érintkezett.
Habár az okosóra vízálló, a bőrnek nem tesz jót a nedves óraszíj viselése.

TÖLTÉSSEL KAPCSOALTOS UTASÍTÁSOK:

Első használat előtt teljesen töltse fel az
okosórát.
A töltéshez használjon normál 5
érintkezős USB töltőportot, számítógép
USB portját vagy egy mobiltelefon 5V-os
szabványos töltőjét.
Az okostelefon teljes feltöltéséhez
körülbelül 70-90 percre van szükség.

VISELÉSI JAVASLAT

1.
2.
3.

Az órát ajánlott az alkar csuklóhoz
közeli részén viselni (2);
Az órát igazítsa a saját
csuklóméretére;
Az (1) érzékelőnek a bőr közvetlen
közelében kell lennie, ne mozogjon
szabadon.

AZ OKOSÓRA MŰKÖDÉSE
Ki-/bekapcsolás
Töltse fel teljesen az órát, majd tartsa lenyomva az
oldalán található ki-/bekapcsoló gombot 3 másodpercig.

Ki/Bekapcsológomb

GOMBOK
Oldalsó ki-/bekapcsológomb:
-

Nyomja meg egyszer a főképernyőre való visszatéréshez.
Nyomja meg hosszan a (3 mp-ig) az óra ki- vagy bekapcsolásához.
Nyomja meg hosszan (10 mp-ig) az óra újraindításához.

Érintőpont mozdulatai:
-

Jobbra, balra, fel és le csúsztatással a főmenübe léphet.
Az okosmenüben az irányoknak megfelelően található a funkciók.
Egyszeri érintéssel nyithatja meg a kívánt funkciót.
A 4 alkalmazásos menüben balra csúsztatva érheti el a következő, jobbra pedig az
előző oldalt.

* Az előre beállított menüstílus a képen látható okosmenü-stílus lesz. Ha módosítani
szeretné a kinézetét, válassza a torta ikont
alkalmazásos menüstílust.

OKOSMENÜ-STÍLUS

. Most már kiválaszthatja a 4

MEGJELENÉS BEÁLLÍTÁSA

4 ALKALMAZÁSOS MENÜSTÍLUS

SZÁMLAP MÓDOSÍTÁSA: Nyomja hosszan a kijelzőt. Válogasson a számlapok közül oldalra
csúsztatással, majd nyomjon az OK gombra a kiválasztáshoz.

AZ ÓRA PÁROSÍTÁSA TELEFONNAL

Mobilalkalmazás letöltése

1.

Olvassa be a fenti QR kódot a FUNDO APP alkalmazás letöltéséhez, ezt a kódot az
órájáról is beolvashatja (az alkalmazás ikon alatt).

2.

Az alkalmazást letöltheti a Google Play (android) vagy az App Store (iPhone)
áruházból is.

Párosítási beállítások
1.

Az alkalmazás telepítése után kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth funkcióját és
indítsa el a FunDo alkalmazást → erősítse meg az értesítések engedélyezését →
érintse meg a „more“ lehetőséget a jobb alsó sarokban → koppintson az eszköz
hozzáadása (add device) elemre, keresse a „watch 5“ lehetőséget, majd
koppintson a csatlakozás (connect) lehetőségre → Sikeresen csatlakozott az
órához Bluetooth 4.0-val.

2.

Ezután kapcsolja be a Bluetooth lehetőséget az órán → keresse meg a Bluetooth
ikont az óra menüjében → válassza a Bluetooth bekapcsolása (turn on
bluetooth) lehetőséget, és válassza ki a mobiltelefonja nevét a listából →
erősítse meg a csatlakozást a mobiltelefonján → Sikeresen csatlakozott a
telefonhoz a Bluetooth 3.0-val.
Az óra csak akkor fog teljesen megfelelően működni, ha a Bluetooth 3.0-t és
4.0-t is csatlakoztatta. Ennek ellenőrzéséhez csúsztasson lefelé az óra
kijelzőjén, és ellenőrizze a Bluetooth ikont: a fenti zöld azt jelenti, hogy a
Bluetooth 3.0, az alsó kék pedig azt, hogy a Bluetooth 4.0 csatlakoztatva van.

Mivel a Bluetooth protokoll telefononként eltérő lehet, Az okostelefon és az okosóra
közötti Bluetooth kapcsolat instabillá válhat.
Kapcsolja ki, majd be a Bluetooth-t és próbáljon meg ismét csatlakozni, vagy állítsa vissza a
gyári beállításokat. Ha a rendszer kifagyna, nyomja hosszan, körülbelül 10 másodpercig a
kikapcsoló gombot az óra újraindításához.

GYORS ÁTTEKINTÉS / FONTOS TUDNIVALÓK
 Nyissa meg az alkalmazást, és hozza létre a profilját.
 Lépjen az ''eszköz'' menüre, majd kattintson az ''eszköz hozzáadása''
ikonra az alkalmazásban.
 Válassza ki a készüléket a keresési listából (kapcsolja be a Bluetooth-t
mindkét eszközön (telefon és óra)).


A csatlakozás után az idő automatikusan frissül.



Kérjük, állítsa be a rezgés / hívásjelző funkciót

ÉRTESÍTÉSEK BEÁLLÍTÁSA:
1.

Lépés: Nyissa meg a telefon beállításait → alkalmazáskezelő →, keresse meg a
„FunDo“ alkalmazást → nyissa meg az engedélykéréseket → kapcsolja be az
összeset.

2.

Lépés: Nyissa meg a „FunDo“ alkalmazást → lépjen továbbra (more) →
alkalmazás értesítési beállításaihoz → engedélyezze (kapcsolja be) a futás
engedélyezése a háttérben lehetőséget.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a telefonon engedélyezve van minden olyan harmadik féltől
származó alkalmazás értesítésének megjelenítése, amelyről az órán is értesítést szeretne
kapni.
Firmware frissítése:
A Bluetooth normál csatlakoztatása esetén, indítsa el a „FunDo“ alkalmazást → kattintson
a továbbiak (more) lehetőségre a jobb alsó sarokban → kattintson a beállításokra (unit
settings). Ha van új elérhető verzió, akkor megjelenik a folyamatjelző sáv. A frissítési
folyamat 3,5 percig tart, a frissítés befejezése után az okosóra automatikusan bekapcsol és
újracsatlakozik. Kérjük, kapcsolja ki a Bluetooth-t, majd csatlakoztassa újra.
FŐBB FUNKCIÓK BEMUTATÁSA:
FIGYELMEZTETÉS: a rögzített adatok 24 órát követően törlésre kerülnek az óráról. Ezeket
az adatokat az alkalmazásban találja meg.
Hívás:
Tárcsázás: Bluetooth hívás indítása mobiltelefonon keresztül, beszélgetés az óra
segítségével.
Telefonkönyv: szinkronizálja a mobiltelefon összes névjegyét, legfeljebb 400 névjegyet.
Híváslista: szinkronizálja a mobiltelefon összes előzményét.
SMS: szinkronizálja az összes üzenetet (még nem támogatja az IOS telefont)
Bluetooth: keresse meg azt az eszközt, amelyet csatlakoztatni akar, vagy válassza le az
eszközöket.
Lépésszámláló: kövesse a megtett napi lépésszámát, az elégetett kalóriákat és a megtett
távolságot. Minden nap 00:00 órakor az összes adat automatikusan elmentésre kerül az
alkalmazásban, és az órában nullázódnak az értékek. Az állapot, előzmények (7 nap) vagy a
kitűzött cél és más személyes adatok (nem, magasság, testsúly...) ellenőrzéséhez, lépjen az
adott funkcióhoz és csúsztassa felfelé.
Alvásfigyelés: 21.00-től 09.00-ig automatikusan bekapcsol. Rögzíti az alvás időtartamát és
minőségét (mély és könnyű alvás); segít a jobb pihenőidő beállításában és javítja az
alvásminőséget. Megtekintheti az állapotot és az előzményeket, ehhez csúsztassa felfelé az
ujját a képernyőn.
Pulzusmérő: az órát szorosan viselje a csuklóján, a legjobb, ha a csukló felső részén hordja.
A Start gomb megnyomását követően 20 másodperc múlva jelennek meg az aktuális
pulzusadatai a kijelzőn. A normál érték 60-90/perc között van. Az előzmények vagy a
javaslatok megtekintéséhez csúsztassa felfelé az ujját a képernyőn.

EKG: alkalmazza az optikai pulzusszámot és az EKG kombinációs technológiát, az adatok 30
másodpercen belül megjelennek. Ha az eredmény megjelent az alkalmazásban, egyúttal
mentésre kerül a telefon „FunDo” alkalmazásában is.
Ülő életmód: állítson be emlékeztetőt, amely bizonyos idő elteltével figyelmeztetni fogja,
hogy ideje felállni.
Mozgás: (kézmozdulatok észlelésére szolgáló rendszer) egy kézmozdulattal némíthatók a
hívások, ébresztők, fogadatók hívások és kapcsolható be a kijelző.
Téma: Két téma közül választhat
Beállítások:
- Óra típusa: 12 számlaptípus közül választhat
- Hang: személyre szabhatja a hívó fél profilját, csengőhangokat, értesítési csengőhangot
állíthat be.
- Hangerő: állítható hangerő média, csengőhangok, értesítések, stb. használatához
Emlékeztető: beállíthat 5 emlékeztetőt, hosszabb ideig tartó érintéssel törölheti az
emlékeztetőket.
Stopper: egyszerű időmérés, érintse meg a bal ikont az időmérés elindításához, majd a
szüneteltetéshez, érintse meg újra az összesítéshez.
Bluetooth beállítás: Bluetooth be- és kikapcsolása az okosórán.
Energiatakarékos mód: ez a funkció óra módba helyezi az órát, minden más funkciót
kikapcsol, a kijelző fényerejét pedig alacsonyra állítja.
Elvesztés megakadályozása: kattintson a ''telefon keresése'' gombra, a csatlakoztatott
telefon figyelmeztető hangot ad ki. Miután megtalálta a telefont, koppintson a ''vége''
gombra a telefonon a riasztás leállításához. Az óra és az alkalmazás felületén egyaránt
működik (ha az órát a telefonos alkalmazás segítségével szeretné megtalálni).
Névjegy: megnézheti az óra típusát és a szoftver verzióját.
Adatátvitel: A 'FunDo' alkalmazás telepítése és az eszközök sikeres csatlakoztatását
követően bármilyen adat (lépések, pulzusszám, alvásminőség, stb.) átvihető az órából a
mobilalkalmazásba.
HIBAKEZELÉS
- Lépjen be az applikációba és kapcsolja be az órát is.
- Az okostelefont és az órát 8 méternél messzebb ne tartsa egymástól.
- Egyes okostelefonok az energiatakarékosság érdekében automatikusan kikapcsolják
az applikációt.

Ebben az esetben a biztonsági beállításokban vagy az alkalmazáskezelőben
állítsa be, hogy az alkalmazás folyamatosan futhasson.
- Kapcsolja ki az energiatakarékos módot.
- Ha a fenti problémákba ütközik és nem tudja, hogyan kell elvégezni a beállításokat,
kérjen online segítséget.
KARBANTARTÁS
→Ha az okosóra nedvessé válik - például izzadságtól vagy fürdéstől - törölje teljesen
szárazra mielőtt ismét felvenné.
→A bőre is legyen teljesen száraz mielőtt ismét viselné.
→Az okosóra tisztításához NE használjon háztartási tisztítószereket. Használjon kissé
szappanos vizet, törölje át vele, majd szárítsa meg egy darab puha törölközővel vagy
zsebkendővel.
→A termék nem orvosi eszköz, betegségek diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására
vagy megelőzésére nem alkalmas. A termék nem orvostechnikai vagy tudományos
igényeket kielégítő pontosságú, azonban sportórának, sportkövetéshez tökéletesen
megfelel.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási
hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása
által a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások
megelőzése; az anyagi erőforrások fenntartható felelősségteljes újrafelhasználásának és
újrahasználatának előmozdítása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre
szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket
vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.
A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK
irányelvek követelményeinek.

