
L13 használati útmutató 

 

Működési útmutató: 

Fel gomb: röviden nyomja meg az enter lépésszámlálót, mutatja a lépéseket, a kalóriákat, a 

távolságot. 

Le gomb: hosszan nyomja meg az óra váltásához, rövid megnyomásával térjen vissza a készenléti 

felületre, ha az óra lezuhant, nyomja meg hosszan 10 másodpercig az újraindításhoz. 

Az érintőpanel: csúsztassa jobbra / balra / felfelé a főmenübe való belépéshez, az egyes funkciók 

beírása után csúsztassa balról jobbra a visszatéréshez, csúsztassa át balról a megerősítést. 

Óraszám kapcsoló: hosszan nyomja meg a képernyőt, tárcsázási lehetőség lesz, érintse meg a 

megerősítést. 

Állapotsor: csúsztassa lefelé a belépéshez, megmondja a Bluetooth állapotát, az akkumulátor 

élettartamát, az időt stb 

 

Töltési utasítások: 

Ez a termék mágneses erő töltést alkalmaz. Helyezze a töltőpontot a készülék töltőcsapjainak 

hátuljába, így (5V). A teljes töltés általában körülbelül 100 percet vesz igénybe. 

 
 

  



Az óra és a mobiltelefon közötti kapcsolat: 

Először is, a mobiltelefonnak le kell töltenie a "Fundo" alkalmazást a mobiltelefonra, és telepítenie 

kell, kétféleképpen 

1, IOS, Android Mobile felhasználó: Vizsgálja meg a következő QR-kódot 

a mobil böngészőn keresztül, vagy használjon szkennert a Fundo 

alkalmazás beolvasásához és letöltéséhez. 

2, Andoriod Mobile User rákeres a "Fundo" Play Áruházra, és töltse le. 

Az iPhone felhasználó az App Store-ban rákeres a "Fundo" kifejezésre, 

és letöltés. 

A telepítés után kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth-ját és a Fundo 

App alkalmazást, erősítse meg az értesítés engedélyezését, érintse meg a jobb alsó sarokban a 

„Tovább” elemet, írja be az eszköz hozzáadását, keressen rá az „L13C-LE” eszközre, és érintse meg a 

Csatlakozás elemet, majd sikeresen csatlakozik a Bluetooth 4.0-hoz; 

Következő lépésként nézze meg a Bluetooth oldalt kereső Bluetooth-t - válassza a Bluetooth 

bekapcsolása lehetőséget - koppintson a mobiltelefon nevére a listában, és erősítse meg a 

kapcsolatot a mobiltelefon végén. Ezután sikeresen csatlakozik a Bluetooth 3.0-hoz. 

 

Az értesítések beállítása: 

Nyissa meg a telefonbeállításokat - alkalmazáskezelés, a "Fundo" - engedélykezelés részben, 

kapcsolja be az összeset. 

Értesítéskezelés - kapcsolja be a "Fundo" összes engedélyt. Nyissa meg a „Fundo” alkalmazást- 

Továbbiak- Alkalmazásértesítés Nyomja meg - kapcsolja be a háttérben futó engedélyeket. 

Fő funkció bevezetése: 

Hívás: 

Tárcsázás: Bluetooth hívás mobiltelefonon keresztül, beszélgetés az óra végén. 

Telefonkönyv: Szinkronizálja az összes névjegy a mobiltelefonban, max. 400 fő. 

Hívásnaplók: Szinkronizálja az összes híváselőzményt a mobiltelefonban. 

SMS: Az összes üzenet szinkronizálása a mobiltelefonra (Még nem támogatja az IOS telefont). 

Bluetooth: Keressen rá a csatlakoztatni kívánt eszközre, vagy válassza le az eszközt. 

Értesítés: Emlékeztetni fogja az összes mobiltelefonról érkező értesítést, például a Facebook, Email, 

Whatsapp, SMS stb. Először csatlakoztatnia kell a "Fundo" -t. 

Alvásfigyelés: Az intelligens óra automatikusan bekapcsol délelőtt 9 és este 9 óra között. Ez rögzíti az 

alvás időtartamát és minőségét, segít beállítani a jobb pihenési időt, javítja az alvás minőségét. 

Sport: Kattintson a több sport módba való belépéshez, válassza ki az indítás módját, csúsztassa 

jobbra a szünet képernyőbe való belépéshez. Minden gyakorlathoz vannak olyan adatok, mint az 

edzés ideje, a kalóriafogyasztás és a pulzus stb. 



Lépésszámláló: Ellenőrizze a nap folyamán megtett lépéseket, a kalóriákat és a megtett távolságot. 

Minden nap 0 órakor az összes adatot automatikusan menti és nullára állítja. Tao to enter opció; az 

előzmények állapota, 7 napos helyi nyilvántartásokat ellenőrizhet. 

Bluetooth kamera (miközben mobiltelefonhoz van csatlakoztatva): Kapcsolja be a kamerát a 

mobiltelefonban, kapcsolja be a távoli kamerát az órában, fényképezzen óráról, fényképet mentse el 

a mobiltelefon oldalán. 

Zenelejátszó: A Bluetooth zene képes vezérelni a telefonban lejátszott zenéket. 

Pulzusmérő: Viselje szorosan az órát a csuklójával, a legjobb helyzet a kéz-csukló felső része lenne, 

kb. 20 másodperc alatt megjelenik a valós idejű pulzusadatok, lecsúszik a menü a történelembe, az 

üzemmód egyetlen mérést és folyamatos mértéket tartalmaz; és utasítás. Általánosságban 

elmondható, hogy a normál érték 60-90-szeres / perc. 

EKG: Az optikai pulzus és az EKG kombinált technológiájának elfogadása, körülbelül 30 másodperc 

alatt megjelenítheti az adatokat, miután a teszt megjelenik az APP-n, azt jelenti, hogy az EKG adatok 

mentése a telefonra "Fundo". 

Vérnyomás: A monitorozás során kérjük, tegye le a kezét kb. 48 másodperccel az adatok megjelenése 

után. Az általános életkor idősebb, a vérnyomás magasabb, a nő, mint a férfi valamivel alacsonyabb. 

Vér oxigén: SPO2H, ez az oxigén százalékos aránya a vérben, a normál arány 94-99%. 

Anit-lost: Kattintson a "Telefon keresése" gombra, a csatlakoztatott telefon figyelmeztetni fog, 

miután megtalálta a telefont, érintse meg a telefon "Vége" gombot az ébresztés leállításához, ez az 

óra és az Applikáció oldalán is működik. 

Témák: Két felhasználói felület témát lehet választani. 

Gesztus: Támogatja a telefon hívás forgalom elnémítását, a riasztás elnémítását, a gesztus ébresztési 

rendszerét (azaz felemeli a kezet a képernyő automatikus megvilágításához), rázza a hívást. 

Riasztás: Beállíthat 5 riasztást, hosszan nyomja meg a riasztást. 

Stopper: Egy időzítés, koppintson a bal ikonra az időzítés megkezdéséhez, és érintse meg a 

szüneteltetéshez, koppintson újra az összesített időre. 

Többnyelvűség: Az automatikus szinkronizálás alapértelmezés szerint be van kapcsolva. A 

mobiltelefon csatlakoztatása után a mobiltelefon nyelve szinkronizálásra kerül. A nyelv manuális 

kiválasztásához kapcsolja ki. 

Bluetooth beállítás: A kékóra be- és kikapcsolása az órában. 

Óra: óratípus, 4 készenléti óra áll rendelkezésre. 

Időszinkronizálás: sikertelen a bekapcsolás után, miután csatlakozott a telefonhoz, szinkronizálja a 

telefon idejét, ha manuálisan szeretné beállítani az időt, akkor ki kell kapcsolnia. 

Hang: Kiválaszthatja a profilt, kiválaszthatja a Csengőhangok lehetőséget, és kiválaszthatja az 

értesítési csengőhangokat. 

Hangerő: Adathordozó hangerejének beállítása a média, csengőhangok, értesítések stb 

Mozgás emlékeztető: Állítson be hosszú időn át emlékeztető ülést, emlékeztessen arra, hogy állása 

van, amikor lejár az idő. 



Energiatakarékos mód: Az óra üzemmódba lépéshez kapcsolja be az órát, az éter funkciók ki vannak 

kapcsolva, a kijelző, az állítható képernyő fényerejének és a háttérvilágítás kikapcsolásának 

időtartama. 

QR-kód: Írja be a QR-kódot, a mobil böngésző nyitott beolvasásával letölthető a "Fundo" 

A gyári beállítások visszaállítása: Általában szoftveres probléma esetén a gyári beállítások 

visszaállítása megoldható. 

Névjegy: Az óra modellje és a szoftver verziója. 

Adatátvitel: Mobiltelefon a Fundo App letöltéséhez, miután a kapcsolat sikeres volt, vagy lépéseket, 

pulzus adatokat, alvásminőséget, több sportot lehet továbbítani a mobil végére. 

 

Garancia: 

1, Ha a gyártás, az anyagok, a tervezés által okozott minőségi problémák egy éven belül (a vásárlás 

napjától számítva) megjelennek, ingyenes garanciát vállalunk. 6 hónapon belül ingyenes garanciát 

vállalunk az akkumulátorra és az adapterre. A feltétel normálisan és helyesen használja. 

2, A felhasználók személyes okai által okozott hibáról az alábbiak szerint nem kínálunk ingyenes 

garanciát. 

1, Szerelje szét vagy szerelje vissza a terméket. 

2, A szerénytelenség csökkenése okozza. 

3, Minden mesterséges kár vagy visszaélés (például: vizet enged a gazdaszervezetbe, a külső 

erő összetörik, a perifériás alkatrészek karcos sérülései stb.) Mindezek meghaladják a garancia 

hatályát. 

3, Ha ingyenes garanciát kér, akkor be kell mutatnia egy garanciakártyát a vásárlás helyének és 

vásárlásának dátumával. 

4, Ha használat közben problémái merültek fel, kérjük, lépjen kapcsolatba a bolti ügyfélszolgálattal, 

amelytől vásárolt. 

5. Kérjük, készítse el a végtermékeket szabványként. 

 

 

 

 


