
Használati utasítás 

DT98 okosóra 

 

Oldalsó gomb 

 

Töltési információ: Ez a készülék mágneses töltővel rendelkezik. Helyezze a mágneses töltőt a készülék 

hátuljához, automatikusan fog tölteni. Használjon asztali gép USB kimenetet vagy hagyományos telefontöltő 

adaptert (5V). A töltés 70 percet vesz igénybe.  

 

Figyelem! A két töltőpont nem érintkezhet mágnességet vezető tárggyal töltés 

közben, az áramköri égést okozhat. 

 

Az óra csatlakoztatható telefonkészülékhez. Először töltse le a FUNDO alkalmazást telefonkészülékére. Ezt a 

következő 2 módon teheti meg. 

 1. Android/IOS telefon: Szkennelje be a QR kódot, amely az applikáció 

eléréséhez vezeti 

 

 2. Android: Keresse meg és töltse le a FUNDO alkalmazást a Google play-en keresztül. 

     IOS: Keresse meg és töltse le a FUNDO alkalmazást az App store-ban. 

 

Az applikáció installálása után kapcsolja be a Bluetooth-t telefonján és indítsa el a Fundo applikációt, 

engedélyezze az értesítéseket, válassza a további lehetőségeket, kattintson az új eszköz hozzáadása funkcióra, 

keressen rá a „smart watch” elnevezésre és válassza a kapcsolódást.  

Előfordulhat néha, hogy a Bluetooth kapcsolat instabil a telefonkészülék és az okosóra között, ebben az 

esetben kérjük indítsa újra a Bluetooth-t az okosórán. Ha ebben az esetben sem sikerülne kapcsolódni, kérjük 

nyomja meg és tartsa 10 másodpercig az órán lévő oldalsó gombot. 

 

Főbb funkciók: 

 

Hívás: Bluetooth hívás telefonján keresztül, beszéljen az óra segítségével. 

Telefonkönyv: Szinkronizálja kontaktjait, maximum 400 kontakt. 

Hívásnapló: Szinkronizálja hívás naplóját. 

SMS: Szinkronizálja telefonos üzeneteit az okosóra készülékkel. 

Értesítések: A készülék jelezni fogja a Facebook, WhatsApp, email értesítéseit. 

Alvásvizsgáló: Az okosóra automatikusan be fog kapcsolni 21:00-tól 09:00-ig. Rögzíti az alvás minőségét, segít 

az alvás javításának minőségében.  



Szívverés: Viselje az órát szorosan a karján, a legjobb pozíció, ha kicsit feljebb helyezi és 20 másodperc múlva az 

óra jelezni fogja a jelenlegi valós szívverését.  

Vérnyomás: A mérés ideje alatt kérjük helyezze karját függőlegesen, 48 másodperc múlva a készülék jelezni 

fogja a vérnyomását. Kérjük a mérés ideje alatt ne beszéljen. 

Futás: pontos mérés mozgás közben, húzza le a képernyőt a sport funkcióra, futás közben láthatja szívverését. 

Lépésszámláló: Nézze meg hány lépést tett meg az aktuális napon. Minden nap 0:00-kor az adatok rögzítésre 

kerülnek, és a lépésszámláló lenulláz. 7 napra visszamenőleg le tudja ellenőrizni a lépési adatokat. Állítson be 

célokat, adja meg az adatait (nemét, életkorát, súlyát, magasságát) a pontosabb adatkezelés érdekében. 

Távirányítós fényképezés (telefonhoz szinkronizált állapotban): Kapcsolja be a fényképezőt telefonján és 

kapcsolja be a kamera távvezérlőt okosóráján, készítsen képet mely a telefonkészülékébe kerül mentésre. 

Zenelejátszó: Bluetooth Music segítségével irányíthatja zenelejátszólát telefonján. 

Telefon megkeresése: Kattintson a telefon keresése funkcióra, a párosított telefon csörögni fog. Miután 

megtalálta, telefonján kattintson a befejezés gombra. Működik a funkció fordítva is, megtalálhatja óráját 

telefonkészülékével. 

Háttér: 2 különböző háttér közül válszthat. 

Ébresztőóra: 5 ébresztést tud egyszerre rögzíteni, az oldalsó gomb megnyomásával elnémíthatja. 

Stopper: indítsa el stopperórát, érintse meg szüneteltetéshez, majd folytatáshoz kattintson újra az indításra. 

 

 

Egyéb funkciók: 

számológép, Naptár, több nyelv kiválasztása, hangbeállítások. 

 

 

 


