INTELIGENTNÉ HODINKY ULTI D-32

NÁVOD NA POUŽITIE
Vážený zákazník, Vážená zákazníčka,
Ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt.
Tieto inteligentné hodinky s vodotesným farebným displejom slúžia na sledovanie športových
aktivít, pričom merajú srdcový rytmus a zaznamenávajú množstvo spálených kalórií. Sledovanie
športových aktivít je podporované aj systémom GPS. Hodinky monitorujú váš spánok, upozorňujú
vás na hovory a správy a zároveň slúžia ako hudobný prehrávač.

Táto príručka sa zaoberá bezpečnostnými pokynmi a návodom na obsluhu. Pred obsluhou
zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku.

BALENIE OBSAHUJE:
1 x Inteligentné hodinky ULTI D-32
1 x Nabíjací USB kábel
1 x Návod na použitie

ZÁKKLADNÉ TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Kompatibilný systém telefónu a verzie BLT:
Android 4.4 a novší
iOS 8.0 a novší
BT4.0
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Dotykový displej: Dotykové ovládanie
Kapacita batérie: 380 mAh
Displej: 240 x 240
Výdrž v móde prehrávania: 160 - 180 hodín
Výdrž v móde pohotovostného režimu: 360 - 380 hodín
Doba nabíjania: 1,5 hod.
Jazyková podpora hodiniek: angličtina, francúzština, španielčina, poľština, portugalčina
(BR), taliančina, nemčina, holandčina, malajčina, indonézština, čeština, vietnamčina,
ruština, turečtina, arabčina, barmčina, gréčtina.
Jazyková podpora aplikácie: angličtina, nemčina, čínština, španielčina, taliančina,
francúzština, portugalčina (Portugalsko), portugalčina (Brazília), ruština, indonézština,
poľština, vietnamčina, hebrejčina, arabčina, perzština, thajčina, barmčina, turečtina,
japončina, kórejčina
Ukladanie údajov: zaznamenané údaje sa na inteligentných hodinkách vymažú o 24:00.
Tieto údaje môžete znova nájsť v aplikácii.
Podpora vibračného motora
Spôsob nabíjania: USB nabíjanie
Vodovzdornosť: IP67*
* IP67 znamená úplnú ochranu pred čiastočkami prachu, kvapkám vody aj potu a
ponoreniu do vody medzi 15 cm a 1 m

Funkcie hodiniek:
•
Prehrávanie hudby cez Bluetooth
•
Ovládanie prehrávania hudby z mobilu
•
Viacnásobné vytáčanie, voliteľné
•
GPS podpora
•
Monitorovanie spánku
•
Krokomer, vydané športové kalórie, spotreba kalórií, záznam prejdených kilometrov
•
EKG (s technológiou PPG + EKG, proces trvá iba jednu minútu)
•
Ďalšie funkcie: budík, kalendár, stopky, kalkulačka

ČASTI ZARIADENIA

1.
2.
3.
4.

Farebný dotykový displej
Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie
Gombík na zapnutie náramku
Kovový patent na zatváranie

5.
6.
7.

Náramok na zápästie s otvormi
Vstup pre USB kábel
Senzor srdcovej frekvencie

UPOZORNENIA
Tento prístroj obsahuje elektrické zariadenie, ktoré môže spôsobiť zranenie, ak nie je
správne používané. Napríklad dlhodobý kontakt s pokožkou môže u niektorých
používateľov prispieť k alergiám. Pre zníženie podráždenia pokožky si prečítajte
bezpečnostné pokyny na nasledujúcich stranách, aby ste zaistili správne používanie a
starostlivosť.
•
Počas nabíjania nevystavujte zariadenie tekutinám, vlhkosti alebo dažďu;
nenabíjajte zariadenie, ak je mokré, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom a
zraneniu.
•
Udržujte svoje zariadenie čisté a suché. Na čistenie zariadenia nepoužívajte drsné
čistiace prostriedky.
•
Ak máte akékoľvek diagnózy, ktoré by mohli byť ovplyvnené používaním tohto
zariadenia, pred použitím sa poraďte so svojím lekárom.
•
Nenoste ho príliš na tesno. Ak je váš prístroj horúci alebo teplý alebo ak
spôsobuje podráždenie alebo nepríjemné pocity na pokožke, prestaňte ho
používať a obráťte sa na svojho lekára.
•
Nevystavujte zariadenie extrémne vysokým alebo nízkym teplotám.
•
Nenechávajte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa, ako sú sporáky, sviečky
alebo krby.

•

•

•
•
•
•

Tento produkt NIE JE hračkou - nikdy nedovoľte deťom ani domácim zvieratám sa
s ním hrať. Výrobok skladujte vždy mimo dosahu detí. Samotné zariadenia alebo
veľa malých častí, ktoré obsahujú, môžu pri požití spôsobiť zadusenie.
Nikdy sa nepokúšajte násilne stláčať, otvárať, opravovať alebo rozoberať, alebo
inak zneužívať toto zariadenie. Ak tak urobíte, bude to mať za následok
neplatnosť záruky a môžete tak spôsobiť riziko úrazu.
Nepoužívajte zariadenie v saune alebo parnej miestnosti.
Prístroj sa nesmie dostať do kontaktu s ostrými predmetmi, pretože by to mohlo
spôsobiť škrabance a poškodenie.
Zbavujte sa tohoto zariadenia, batérie a jeho obalu v súlade s miestnymi
predpismi.
Nekontrolujte upozornenia, ani žiadne informácie na displeji zariadenia počas
jazdy alebo v iných situáciách, kde by rozptýlenie mohlo spôsobiť zranenie alebo
nebezpečnú situáciu. Pri cvičení majte vždy na pamäti v svoje okolité prostredie.

UPOZORNENIA - BATÉRIE
•
Zariadenie ani batérie NEDEMONTUJTE, neupravujte, neprerábajte,
neprepichujte ani nepoškodzujte.
•
NEVYBERAJTE a ani sa nepokúšajte vybrať batériu, ktorú nie je možné vymeniť.
•
NEVYSTAVUJTE zariadenie ani batérie ohňu, explóziám ani inému
nebezpečenstvu.
UPOZORNENIA - ZDRAVIE
•
Ak máte kardiostimulátor alebo iné interné elektronické zariadenie, pred
použitím snímača srdcovej frekvencie sa poraďte so svojím lekárom.
•
Optický monitor srdcovej frekvencie zápästia vyžaruje zelené svetlo a občas bliká.
Ak máte epilepsiu alebo ste citliví na blikajúce svetlo, konzultujte používanie so
svojim lekárom.
•
Prístroj, príslušenstvo, monitor srdcového rytmu a súvisiace údaje sú určené na
použitie iba na rekreačné účely a nie na lekárske účely, a nie sú určené na
diagnostikovanie, monitorovanie, zmiernenie, liečenie alebo prevenciu
akýchkoľvek chorôb alebo diagnóz.
•
Hodnoty srdcovej frekvencie sú iba informačné a za následky chybných meraní
nie je neprijímaná žiadna zodpovednosť. Aj keď technológia optického snímača
srdcového rytmu zápästia zvyčajne poskytuje najlepší odhad srdcovej frekvencie
používateľa, pri tejto technológii existujú určité obmedzenia, ktoré môžu
spôsobiť, že niektoré údaje srdcovej frekvencie budú za určitých okolností
nepresné, potenciálne ovplyvnené fyzickými vlastnosťami používateľa,
priliehavosťou zariadenia a typom a intenzitou činnosti.
•
Inteligentné hodinky sa spoliehajú na senzory, ktoré sledujú váš pohyb a ďalšie
metriky. Údaje a informácie poskytované týmito zariadeniami majú slúžiť ako

•
•

•
•
•

•

presný odhad vašej sledovanej aktivity a metrík, ale nemusia byť úplne presné
vrátane údajov o krokoch, spánku, vzdialenosti, srdcovej frekvencii a kalóriách.
Ak máte ekzém, alergie alebo astmu, je pravdepodobnejšie, že pri používaní
nositeľného zariadenia zaznamenáte podráždenie pokožky alebo alergiu.
Či sa vás vyššie uvedené okolnosti týkajú alebo nie, ak začnete pociťovať
nepríjemné pocity alebo podráždenie pokožky na zápästí, zariadenie z pokožky
odstráňte. Ak príznaky pretrvávajú dlhšie ako 2 až 3 dni, aj keď sa zariadenie
nepoužíva, kontaktujte svojho lekára.
Ak sa pri nosení inteligentných hodiniek potíte dlhšie ako dve hodiny, očistite a
vysušte remienok aj zápästie, aby ste predišli podráždeniu pokožky.
Dlhšie trenie a tlak môžu pokožku podráždiť, takže nechajte zápästiu vydýchnuť
tak, že po dlhšom nosení si hodinky na jednu hodinu dáte dole.
Pravidelne čistite zápästie aj inteligentné hodinky, najmä po potení pri cvičení
alebo po vystavení látkam, ako sú mydlo alebo saponát, ktoré sa môžu
pripevňovať na vnútornú stranu sledovača.
Zatiaľ čo inteligentné hodinky sú odolné proti vode, nie je dobré, aby vaša
pokožka bola vystavovaná mokrému remienku.

INŠTRUKCIE PRE NABÍJANIE:

Pred prvým použitím sa uistite, že je
zariadenie úplne nabité.
Štandardný nabíjací port USB 5-pin;
štandardná USB koncovka použiteľná na
počítači alebo s 5 V štandardnou
nabíjačkou na telefón.
Plné nabitie inteligentných hodiniek môže
trvať 70 až 90 minút.

SPÔSOB NOSENIA

1.
2.

3.

Najlepšie je nosiť náramok za
vašou malleolus ulnaris (2);
Prostredníctvom jedného z
nastavovacích otvorov nastavte
veľkosť zápästného náramku.
Senzor (1) musí byť blízko kože a
nemal by sa pohybovať.

PREVÁDZKA INTELIGENTNÝCH HODINIEK
Vypnutie/Zapnutie
Keď sú hodinky úplne nabité, stlačte bočné tlačidlo na 3
sekundy a zariadenie sa zapne.

Tlačidlo pre
zapnutie/vypnutie

TLAČIDLÁ
Bočné tlačidlo pre zapnutie/vypnutie:
-

Jedným stlačením tlačidla sa vrátite na hlavnú obrazovku s časom
Hodiny vypnete alebo zapnete dlhým stlačením (3 s).
Dlhým stlačením (10 s) hodinky reštartujete.

Ovládanie dotykového displeja (TP):
-

Posunutím doprava/doľava/nahor vstúpite do hlavnej ponuky
Ak sa nachádzate v smart menu, medzi jednotlivými funkciami sa pohybujte
posúvaním
Do funkcie vstúpite tak, že na ňu ťuknete
Ak ste v menu aplikácie, posunutím doľava sa dostanete na ďalšiu stránku a
posunutím doprava sa vrátite na predchádzajúcu stránku.

*predvolený štýl ponuky bude vyzerať ako štýl zobrazený na obrázku nižšie. Ak chcete
zmeniť zobrazenie, stlačte ikonu koláčového grafu
ponuky aplikácie.

MENU SMART ŠTÝL

ZOBRAZENIE NASTAVENÍ

. Teraz si môžete vybrať z

MENU APLIKÁCIE

DISPLEJ S CIFERNÍKOM ZVOLÍTE: dlhým stlačením obrazovky. Teraz si prehliadajte ponuku
s ciferníkmi a keď si jeden z nich vyberiete, potvrďte ťuknutím na tlačidlo OK.

PÁROVANIE HODINIEK S TELEFÓNOM

Spôsob sťahovania mobilnej aplikácie

1.

Naskenujte QR kód vyššie a stiahnite si aplikáciu FUNDO; kód si môžete
naskenovať tiež pomocou hodiniek (ikona aplikácie).

2.

Aplikáciu si môžete stiahnuť z obchodu Google Play (používatelia Androidu) alebo
v APP store (používatelia iPhone).

Spustenie párovania
1.

Po inštalácii zapnite rozhranie Bluetooth na svojom mobilnom telefóne a spustite
aplikáciu FunDo → potvrďte povolenie notifikácií → ťuknite na „more“ (viac) v
pravom dolnom rohu → ťuknite na pridať zariadenie a vyhľadajte zariadenie
„watch 5“ a ťuknite na „connect“ (pripojiť) → následne prebehne pripojenie
Bluetooth 4.0

2.

Teraz prejdite do ponuky na hodinkách → vyhľadajte ikonu Bluetooth v ponuke
→ zvoľte možnosť zapnúť Bluetooth a v zozname ťuknutím zvoľte názov svojho
mobilného telefónu → potvrďte pripojenie na mobilnom telefóne → následne
prebehne pripojenie Bluetooth 3.0.
Hodinky disponujú plným výkonom iba ak došlo k pripojeniu Bluetooth 3.0 a
4.0. Ak chcete skontrolovať, či sú hodinky správne pripojené, posuňte nadol po
displeji hodiniek, následne sa vám zobrazí ikona Bluetooth. Zelené označenie v
hornej časti znamená, že pripojenie Bluetooth 3.0 prebehlo úspešne a modrá
farba v spodnej časti znamená, že aj Bluetooth 4.0 je pripojené.

Protokol Bluetooth sa pri rôznych značkách mobilných telefónov líši. Môže sa stať, že
Bluetooth spojenie medzi mobilným telefónom a inteligentnými hodinkami neprebehne
správne.
V takom prípade reštartujte Bluetooth, potom sa skúste znova pripojiť, alebo obnovte
pôvodné nastavenia, ak sa zdá, že systém zamrzol. Znova stlačte hlavný vypínač na boku,
podržte ho asi 10 sekúnd, čím hodinky reštartujete.

RÝCHLY PREHĽAD FUNKCIÍ/KĽÚČOVÉ BODY
 Otvorte aplikáciu a nastavte si svoj profil.
 Prejdite na „zariadenie“ a v aplikácii ťuknite na „pridať zariadenie“.
 Vyberte svoje zariadenie zo zoznamu (na oboch zariadeniach zapnite
Bluetooth (na telefóne a hodinkách)).


Po pripojení sa čas automaticky aktualizuje.



Nastavte funkciu pripomenutia správ/hovoru

AKO NASTAVIŤ NOTIFIKÁCIE:
1.

Krok: Prejdite do nastavení telefónu → správy aplikácií → tu vyhľadajte
„FunDo“, vstúpte do → spravovania povolení → a zapnite všetky povolenia.

2.

Krok: Otvorte aplikáciu „FunDo“ → kliknite na „more“ (viac) → nastavení
notifikácií aplikácie → povoľte (zapnite) povolenia, ktoré bežia na pozadí.

Poznámka: Uistite sa, že všetky aplikácie tretích strán, na ktoré chcete dostávať
upozornenia prostredníctvom hodiniek, sú v telefóne povolené, aby mohli na oznamovaciu
lištu telefónu pridávať notifikácie.

Aktualizácia firmvéru:
Počas normálneho Bluetooth pripojenia zadajte „FunDo“ → kliknite na ďalšie v pravom
dolnom rohu → kliknite na nastavenie jednotky; ak je k dispozícii nová verzia, zobrazí sa
lišta zobrazujúca priebeh. Proces aktualizácie trvá 3,5 minúty, po dokončení aktualizácie sa
inteligentné hodinky automaticky zapnú a znova sa pripoja. Odpojte Bluetooth a potom sa
znova pripojte.
PREDSTAVENIE HLAVNÝCH FUNKCIÍ
POZNÁMKA: zaznamenané údaje na inteligentných hodinkách sa vymažú o 24:00. Tieto
údaje môžete znova nájsť v aplikácii.
Volanie
Vytáčanie: Bluetooth hovor cez mobil, hovorenie do hodiniek.
Telefónny zoznam: synchronizácia všetkých kontaktov v mobilnom telefóne (max. 400
kontaktov).
Zoznamy hovorov: možnosť synchronizácie celej histórie v mobilnom telefóne.
SMS: synchronizácia všetkých správ v mobilnom telefóne (zatiaľ nie je k dispozícii pre iOS
telefóny)
Bluetooth: vyhľadávanie zariadenie, ktoré chcete pripojiť alebo odpojiť.
Krokomer: skontrolujte si, koľko krokov ste prešli počas dňa, spálené kalórie a celkovú
pešiu vzdialenosť. Každý deň o 24:00 sa všetky údaje automaticky ukladajú do aplikácie a v
hodinkách sa nastavia na 0. Ak chcete nastaviť stav kontroly, históriu (na 7 dní) alebo
nastaviť métu, cieľ a osobné údaje (pohlavie, výšku, váhu...), vstúpte do funkcie a
potiahnite obrazovku nahor.
Monitor spánku: inteligentné hodinky ho spustia automaticky v časovom horizonte od
21:00 do 9:00. Zaznamenáva trvanie a kvalitu spánku (hlboký/plytký spánok); pomôžu vám
nastaviť si odpočinok a zlepšiť kvalitu spánku. Ak chcete skontrolovať stav a históriu, po
vstupe do tejto funkcie posuňte obrazovku nahor.
Monitor srdcovej frekvencie: hodinky noste pevne pripevnené na zápästí; najlepšia poloha
je horná časť zápästia. 20 sekúnd po stlačení tlačidla Štart sa na obrazovke zobrazia vaše
aktuálne informácie o frekvencii tepu. Normálna hodnota je 60 - 90 krát/min. Ak chcete
skontrolovať históriu alebo pokyny, po vstupe do tejto funkcie sa posuňte obrazovku nadol.
EKG: osvojte si optickú srdcovú frekvenciu a EKG technológiu. Dáta sa zobrazia za cca 30
sekúnd. Ak sa výsledok zobrazí v aplikácii, znamená to, že údaje EKG sa uložili do aplikácie
„FunDo“ telefónu.
Sedavá poloha: nastavte dlhodobú pripomienku polohy v sede, aby ste po určitom čase
dostali pripomienku, že je čas vstať.

Pohyb: (systém na detekciu gest) na stlmenie hovorov, bzučiak, prijímanie hovorov,
rozsvietenie obrazovky, to všetko pohybom ruky.
Téma: je možné vybrať si z dvoch pohotovostných tém
Nastavenia:
- Typ hodín: na výber je 12 pohotovostných ciferníkov.
- Zvuk: môžete vybrať profil volajúceho, vybrať tón vyzváňania, vybrať tón notifikácie.
- Hlasitosť: nastaviteľná hlasitosť médií, tónov zvonenia, notifikácií atď.
Budík: môžete si nastaviť 5 alarmov, dlhým stlačením sa alarm zruší.
Stopky: jednorazové časovanie, ťuknutím na ľavú ikonu spustíte načasovanie a ťuknutím
pozastavíte; opätovným ťuknutím sa vám zobrazí celkový čas.
Nastavenie Bluetooth: zapnutie/vypnutie Bluetooth na hodinkách.
Režim úspory energie: táto funkcia prepne vaše hodinky na režim hodiniek; ostatné
funkcie sú vypnuté; jas obrazovky je nastavený na nízky.
Systém vyhľadania telefónu: kliknite na „find phone“ (nájsť telefón); pripojený telefón
začne zvoniť. Po nájdení telefónu ťuknite na „end“ (koniec) na telefóne, a budík sa vypne.
Funguje to obojstranne (pomocou aplikácie v telefóne nájdete hodinky).
Sekcia s informáciami: môžete si pozrieť model hodiniek a verziu softvéru.
Prenos dát: Po inštalácii aplikácie „FunDo“ a úspešnom spárovaní telefónu a inteligentných
hodiniek je možné preniesť všetky údaje (kroky, srdcový rytmus, kvalitu spánku atď.) z
hodiniek do mobilnej aplikácie.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
- Aplikáciu a inteligentný náramok si ponechajte zapnuté.
- Smartfón a inteligentný náramok majte vo vzdialenosti do 8 metrov.
- Smartfón má k dispozícii funkciu automatického vypnutia aplikácie, aby sa šetrila energia.
Preto, prosím, prejdite v telefóne do sekcie „Mobile Manager“ (Správa aplikácií) alebo do
bezpečnostného strediska a povoľte aplikácii, aby bola vždy zapnutá.
- Vypnite režim úspory energie.
- Ak neviete, ako to vybrať toto nastavenie, vyhľadajte podporu online.
ÚDRŽBA
→ Ak je Váš náramok vlhký - napríklad po potení alebo sprchovaní - pred tým ako si ho
opäť nasadíte na zápästie ho dôkladne očistite a osušte.
→ Pred opätovným nasadením sa uistite, že je vaša pokožka suchá.

→ NEČISTITE ho obyčajným čistiacim prostriedkom používaným v domácnosti. Použite
čistiaci prostriedok, ktorý neobsahuje mydlo, dôkladne opláchnite a utrite kúskom mäkkej
utierky alebo obrúsku.
→ Tento produkt nie je zdravotníckym zariadením a jeho účelom nie je diagnostikovať,
liečiť, uľaviť alebo predchádzať chorobe. Presnosť našich pomôcok nie je určená na to, aby
sa vyrovnala zdravotníckym pomôckam alebo vedeckým meracím prístrojom, ale je určená
na to, aby vám poskytla tie najlepšie informácie, aké môžu byť k dispozícii vo forme
nositeľného sledovača aktivity.

Pokyny na recykláciu a likvidáciu
Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s
ostatným domovým odpadom v rámci celej EÚ. Pri recyklácii a likvidácii
postupujte zodpovedne, aby sa predišlo možnému poškodeniu životného
prostredia alebo zdravia ľudí zapríčinenými nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte
tým aj udržateľné opätovné použitie prírodných zdrojov. Ak chcete vrátiť použité
zariadenie, použite zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt
zakúpený. Predajcovia môžu tento produkt prijať za účelom recyklácie šetrnej voči
životnému prostrediu.
Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.

