
Használati utasítás 
GARDIAN L8 Okosóra 

 
Olvassa el az útmutatót, hogy átfogó képet kapjon az eszköz működéséről. A társaság 

fenntartja a jogot arra, hogy a kézikönyv tartalmát előzetes értesítés nélkül módosítsa.  

Csomag tartalma: 1 db doboz, 1 db eredeti nyelvű felhasználói kézikönyv, 1 db okosóra, 1 db 

töltőkábel. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a termék kijelzőjét és a hátoldalon található pulzusérzékelőt átlátszó 
műanyagborítás védi a karcolódástól. Kérjük, hogy használat előtt távolítsa el ezeket, a szebb 
kijelzés és jobb mérés érdekében. 

Ez a termék IP68 vízállósági minősítéssel rendelkezik, kézmosáshoz vagy akár úszáshoz is 

használható. Forróvizes zuhanyzáshoz vagy szaunázáshoz nem használható, védje a forró 

gőzzel való érintkezéstől. Ha az órát nem az utasításoknak megfelelően használják, a vállalat 

nem vállalja az ingyenes jótállást. 

TÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

A termék mágneses eszközzel tölt. Helyezze a töltőkábel mágneses 

végét az eszköz hátoldalának felső két fémpontjához, a mágnes 

kapcsolódik, majd a töltési folyamat elindul. A teljes feltöltés 

általában 2 órát vesz igénybe, az eszköz készenléti ideje akár 30 nap, 

aktív használat esetén 5–7 nap. Töltés közben ne használja az órát.        

 

Figyelmeztetés: A töltőkábelt tartsa távol egyéb töltéssel rendelkező eszközöktől (pl. 

mobiltelefon). Ez rövidzárlatot okozhat és a kábel meghibásodásához vezethet.          

 

ÚTMUTATÓ 

 
Kapcsológomb:  

Hosszan nyomja meg a készülék be- és 

kikapcsolásához, rövid megnyomásával a képernyő 

ki- / bekapcsolásához; Röviden nyomja meg a 

kezelőfelületet a kezdőlap visszatéréséhez. 

 

 

 
1. 

KAPCSOLÓDÁS AZ ÓRA ÉS A MOBILTELEFON KÖZÖTT 

Első lépésként kapcsolja be a telefonján a Bluetooth-t. FONTOS, hogy ne 

csatlakoztassa a Bluetooth-on keresztül a készüléket, egyszerűen csak 

kapcsolja be a Bluetooth-t.  

Ezt követően töltse le mobiltelefonjára az "Fundo Pro" nevű alkalmazást, 

erre kétféle módon van lehetőség: i0S, Android rendszerű telefonok 

esetén: Olvassa be QR-kódot a mobil böngészőn keresztül, vagy használja 

a szkennert a Fundo App beolvasásához és letöltéséhez.  

Android rendszer esetén: Keressen rá a "Fundo Pro APK" alkalmazásra a Play Áruházban, majd 

töltse le. Az iPhone rendszer esetén: Keressen rá a " Fundo Pro APK" alkalmazásra az Apple 

Store-ban, majd töltse le. Megjegyzés: az alkalmazás nyelve ANGOL 

 

Ezután kattintson a jobb alsó sarokban lévő "More" elemre az ""+Add device 

" felvételéhez, keresse meg az L5 nevű eszközt és koppintással csatlakoztassa 

azt.  Egyes újabb mobiltelefonoknál kell kapcsolniuk a GPS-t (Hely), hogy az 

óra megtalálja a készüléket. A párosítás után megjelenik a Connected felirat 

az alkalmazásban.  

 

ÉRTESÍTÉSEK BEÁLLÍTÁSA 

Lépjen be a telefon beállításokba - alkalmazáskezelés, a "Fundo" alatt – Engedélyek, itt 

Engedélyezze az összes funkciót.  

AZ ÓRA MENÜRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA 

Nyelv / Idő / Dátum: Amikor a Bluetooth csatlakozik, az eszköz szinkronizálja a dátumot és 

az időt a telefonról. 

Főkijelző stílus: 3 kijelzőstílusból választhat. Hosszan nyomja meg a kezdőlap felületét, majd 

válasszon a különböző stílusok közül. 

Húzza lefelé a képernyőn az ujját. Itt láthatja az akkumulátor töltöttségét, a bluetooth 

állapotot. A Hold ikonsegítségével, a ne zavarjanak módot kapcsolathatja be. A Nap ikonnak 

a fényerőt állíthatja be.  

Húzza balról jobbra a képernyőn az ujját. Itt tekintheti meg a korábbi értesítéseket (SMS, 

hívás).               

Húzza jobbról balra a képernyőn az ujját. Itt mérheti meg a pulzusát.  

Húzza felfelé a képernyőn az ujját. Itt érhetőek el az alábbi funkciók. 

1. Lépések: Kiíródik a megtett lépések száma, a távolság és az elégetett kalória.  

2. Alvás: Itt láthatja az alvással töltött időt. Ezen belül követheti a mély és könnyed 

alvásban töltött időszakot is. Az óra automatikusan bekapcsol 22:00 és 8:00 között.       2.  



3. Zene: A telefonon tárolt zenék lejátszását kezelheti itt. 

4. Időjárás: Az időjárást a mobil alkalmazás szinkronizálja az órával. A telefonon be 

kell kapcsolnia a GPS-t, és a helyi időjárási körülményeket normál hálózati 

körülmények között lehet el lehet érni. 

5. Pulzus mérés: Az adatkinyeréshez kb. 30 másodpercre van szükségük méréskor. Az 

pulzusszám elmentésre kerül a "Fundo" alkalmazásban a telefonon, amely 

megosztható másokkal tájékoztatásként. 

6. Vérnyomásmérés: A monitorozás során kérjük, tegye le a kezét, mérje kb. 48 

másodpercig, hogy az adatok rendelkezésre álljanak. Az átlag vérnyomás változhat 

nem és/vagy kor függvényében. 

7. Véroxigénszint mérés: SPO2H, ez az oxigén százaléka a vérben, a normál arány 94 –

99%. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az okoskarkötő nem egy orvosi eszköz, ezért a 

gyártó a mérések pontosságára 90-95%-os garanciát vállal. 

8. Sportok: Koppintson az ikonra és válassza ki a végzett tevékenységet. A History 

menüpontban a korábbi aktivitásunk története jelenik meg.  

9. Stopper: Nyomja meg az indítógombot a mérés elindításéhoz. Stop gombbal 

állítható a mérés meg.  

10. Homokóra: Állítsa be, hogy mikortól számoljon vissza az óra.  

11. Telefon keresés: Rányomva a telefon csörögni kezd.  

12. Fénykép: Készíthet fényképet a telefon kameráját használva. A kép a telefonon 

tárolódik. 

13. Beállítások: Koppintson az ikonra.  

a. Kikapcsolás: Érintse meg a Shut down feliratot. 
b.  About / Névjegy: Ellenőrizhető a modell száma, a Bluetooth címet, a 

verziószámot. 
c.  Reset / Visszaállítás: érintse meg a gyári üzemmódba való visszatérést 

 

ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSOK 

Lépje be a More menübe. 

App notification settings / Értesítések: Az összes telefonos értesítés szinkronizálása, például 

a Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail stb. Ha az értesítéseket tartalommal kívánja 

megjeleníteni, úgy be kell állítania, hogy a Facebook és a WhatsApp értesítési funkció 

részletei megjelenjenek a telefon alkalmazásaiban, megjelenítheti a legutóbbi 5 értesítést, 

elolvashatja a részleteket, tovább haladhat a következő üzenet elolvasásához. Bejövő 

hívások és üzenetek esetén az óra rezeg. A rezgés leállításához nyomja meg a Kezdőlapot. 

Remote shuttler: Készíthet fényképet a telefon kameráját használva. A kép a telefonon 

tárolódik.             3.              

Find device: Megnyomva az óra elkezd rezegni.  

Sedentery reminder / Ülés figyelmeztetés: Beállíthatja, hogy mikor figyelmeztessen az óra 

arra, hogy álljon fel.  

Drinking water remind / Víz ivás emlékeztetés: Beállíthatja, hogy mikor figyelmeztessen az 

óra arra, hogy igyon.  

Remind mode: Beállíthatja, milyen módon figyelmeztessen a készülék.  

Set an alarm: Lépje be és a + gomb segítségével adjon meg figyelmeztetési időpontot.  

Raise hand: Ha be van állítva, akkor a kéz elfordításakor bekapcsolódik a képernyő. 

Do not desturb mode: Állítsa be, mikor ne legyen elérhető.  

Firmware upgrade: Szoftver frissítést kereshet.   

Unit settings: Beállítható a használt mértékegység.   

TIPPEK / HASZNOS INFORMÁCIÓK 

• Ha nem sikerül a csalatkoztatás az alkalmazáson keresztül, kapcsolja be telefonján a 

GPS-t. (Egyes applikációk esetén, az újabb mobiltelefonoknál szükséges a 

csatlakoztatásnál a helymeghatározás bekapcsolása a telefonkészüléken.)  

• Az alvás monitorozása pulzusmérés és karlendítés alapján történik. Ez csak akkor 

lehetséges, ha az óra napközben is tudja mérni viselője adatait, hiszen egyébként nem 

lenne viszonyítási alap. Több típusú óránál is az alvásmonitorozás csak akkor 

lehetséges, ha viselője este 10 és reggel 7 óra között elalszik. A napközbeni alvás 

mérésére csak kevés óra képes.  

• Az okosórák a lépések számát karlendítés alapján mérik. Fontos, hogy az 

alkalmazásban a személyes adatait testre szabja, hogy a megtett távolság kijelzése 

minél pontosabb lehessen. Figyeljen arra, hogy egyes tevékenységek közben -például 

kutyasétáltatás, autóvezetés - a karja nem a szokásos módon leng, igy torz képet 

kaphat a lépések számáról.  

• Az okosórát, ha új eszközzel szeretne használni, az alkalmazáson keresztül válassza le 

telefonjáról. Ha csupán, kikapcsolja a Bluetooth-t, valószínűleg nem fog tudni új 

eszközt párosítani az órához. (Ez típusonként eltérő lehet.)  

• Az órák Bluetooth hatótávolsága függ a mobiltelefon Bluetooth-ától is, továbbá a 

tereptárgyaktól, közelben lévő elektronikai eszközöktől is. Ha úgy érzi, nem megfelelő 

a hirdetett paramétereknek az eszköz, érdemes ellenőrizni szabadtéren is a 

hatótávolságot. 

4. 


