
 

  

Användarmanual  SE 
 
Översikt 

Underhåll av enheten 
Rengör enheten regelbundet, speciellt underdelen som har       
kontakt med huden, för att hålla den torr. Justera bandet runt           
handleden så det inte sitter för hårt. Undvik att använda för           

 



 

mycket hudkrämer där enheten ska sitta. Använd inte klockan i          
varma bad och duschar. Använd inga starka rengöringsmedel        
på enheten. Enheten ska inte utsättas för värme över + 50 ° C,             
eller under -10 ° C. Detta kan skada enheten. Enheten är inte            
lämplig för barn. 
 
 
Laddning 
Innan du börjar använda enheten, kontrollera att den är         
laddad. För laddning använd den tillhörande laddningskabeln       
med magnet anslutning. Den rekommenderade     
strömadaptern ska vara 5V, 1A. Det tar ca:2        
timmar för full laddning. 
  
Placera laddkabel anslutning under enheten så att       
stiften kommer i kontakt med metall punkterna i        
enheten 

 



 

Laddkabeln kommer ansluta sig själv mot magneterna.  
Anslut laddkabeln med strömadaptern 
Laddnings processen kommer nu visas på displayen.  
  
OBS: Om enheten är helt urladdad kommer det ta ett par           
minuter innan laddnings processen visas på displayen.  
 
Nedladdning av APP för hopkoppling med telefon 
För att starta enheten, tryck på start knappen i 5 sekunder eller            
koppla enheten till laddaren. För att stänga av enheten tryck på           
start knappen i 5 sekunder 
OBS: Mobiltelefonen måste stödja Android     
5.1 eller IOS 8.0 eller senare samt Bluetooth        
4.0 och över. Scanna QR koden med       
mobiltelefonen för att ladda ner appen och       
sedan installera. Man kan även söka i App        
store eller Google Play store efter Fundo       
Pro och installera appen. 

 



 

Parkoppla enheten med mobiltelefon via appen. 
Aktivera Bluetooth på telefonen 
Öppna appen och klicka på "More", och sedan ”MY DEVICE”          
klicka på “+Add device”  
Klicka på din telefons namn i listan av enheter. Om          
parkopplingen är lyckad kommer texten ”Connected” visas       
bredvid enhetsnamnet. Appen kommer då synkronisera data       
mellan telefonen och smartklockan.  

 

 



 

Bluetooth kopplingen mellan telefon och enheten kan brytas        
under vissa omständigheter. De vanligaste orsakerna är att de         
är för långt ifrån varandra (mer än 10 meter), det kan vara            
väggar emellan dem som påverkar. Det kan även bero på          
magnetism och radiostörningar.  
  
Om detta händer stäng appen som jobbar i bakgrunden och          
öppna upp appen på nytt. Då kommer Bluetooth återansluta         
automatiskt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Introduktion av funktionerna 
 

 
När enheten är ihopkopplad med appen kommer tid, datum,         
steg och kalorier bli synkroniserade och visas på hemskärmen. 
 
Rullgardinsmeny 
Gränssnittet ändras genom att dra ner på       
skärmen 
Ikonen till vänster visar anslutnings status      
för Bluetooth.  
Ikonen i mitten högst upp visar      
batteristatus. 
Den mittersta ikonen i mitten kan man       
klicka på, det är stör ej läget. 

 



 

Ikonen till höger kan man justera ljusstyrkan på displayen 
Gång 
Steg, kalorier och distans räknas automatiskt efter du har börjat          
använda enheten. 
 
Sömn 
Sömn Analysen börjar: från 21: 00 till 09: 00 dagen efter, efter            
enheten har genererat data från sömn analysen. Klicka i det          
vänstra övre hörnet i appen för att synkronisera data i enheten          
till appen. 
Musik 
När mobiltelefonen är ihopkopplad med enheten, kan man        
styra över musiken. Funktionerna är starta/pausa och byta låt         
via enheten. 
 
Väder 
Väder sidan visar den nuvarande prognosen och kan bara visas          
när telefonen är ihopkopplad med enheten. Om inte enheten         

 



 

har varit ihopkopplad på länge kommer vädret från det tillfället          
endast visas. 
Sport 
De olika sport alternativen är: Gå, springa, cykla,        
simma, klättring, fotboll, basket, bordtennis och      
badminton. 
Välj ett läge som stämmer med aktiviteten som        
ska göras och klicka på det för att starta.  
Genom att dra på skärmen till höger kommer        
klockan gå till ett annat läge.  
Klicka i det högra hörnet för att pausa aktiviteten. För att starta            
igen klicka i det högra hörnet igen eller stoppa och spara           
genom att trycka i det vänstra hörnet "□". 
När distansen är längre än 200 m och aktiviteten är längre än 5             
min kan data bli sparad. 
 
 
 

 



 

Puls  
Placera enheten på armen och gå in i menyn. Klicka på           
pulsmätning för att mäta pulsen. När enheten är ihopkopplad         
med appen synkroniseras data. Data kan sedan ses i appen.  
Håll sensorn ren och nära huden när mätningen sker. Är          
klockan för lös kommer sensorn tappa kontakt och mätningen         
blir felaktig. Se inte i det gröna ljuset från sensorn. 
När pulsen ska upptäckas underlättar det att du är stilla. Annars           
kommer tiden förlängas och risken är att data blir felaktig.          
Skulle det bli stora skillnader mellan resultaten, ta en paus och           
mät igen. Medelvärdet skapas efter 5 stycken mätningar.        
Mätningarna kan skilja sig genom att du pratar, äter eller          
dricker. 
Mätningen kan påverkas av tatueringar,behåring och ärr.  
 
Mätningar som pågår under en lång tid kan        
leda till att enheten blir överhettad. Skulle       

 



 

detta hända, ta av dig enheten och låt den svalna.  
Kallt väder kan påverka resultatet. För bästa effekt mätt när du           
är varm. 
 
Blodtryck  
Sätt enheten på handleden och välj blodtryck på menyn för att           
mäta blodtrycket. Data kommer synkroniseras i appen när        
telefonen är ansluten. I appen kan du se tidigare test och data. 
 
Blod Syresättning  
Sätt enheten på handleden och välj Blod       
Syresättning på menyn för att mäta Blod       
Syresättningen. Data kommer synkroniseras i     
appen när telefonen är ansluten. I appen kan        
du se tidigare test och data. 
 
 
 

 



 

OBS:  
All data från funktionerna puls,blodtryck och blod syresättning        
är för referens och kan inte användas som grund i medicinskt           
syfte.  
 
Alarm 
När enheten är kopplad till appen, kan alarm ställas in i appen            
och synkroniseras till enheten. Upp till fem alarm kan sättas.          
För att stänga av alarmet klickar man på ikonen som visas på            
skärmen. 
 
Stoppur 
Tryck på ikonen med stoppuret för att komma in i tidtagnings           
läget. Tryck sedan på start. Ikonen till vänster är för ett           
mätnings tillfälle, ikonen till höger är paus. Efter paus, klicka på           
toppen så visas tidigare mätningar. Genom att dra åt vänster på           
skärmen kommer tidigare tider rensas. 
 

 



 

Kamera 
När enheten är kopplad till appen, klicka på kamera funktionen          
på enheten,då kommer kameran på telefonen starta. Klicka på         
ikonen med kameran och telefonen kommer ta foton.  
 
Hitta telefon  
När enheten är kopplad till appen, klicka på hitta telefon och           
telefonen kommer börja ringa.  
 
Timer 
Ställ in tiden och tryck på start för nedräkning. 
 
Inställningar  
15.1 Stillasittande – Denna funktionen är som standard        
avstängd. I enheten kan detta sättas av/på manuellt.        
Inställningar för påminnelse kan ställas in i appen. 
15.2 Flip over 

 



 

Rörelseaktivering för att skärmen ska tändas upp när handen         
kommer upp mot brösthöjd och roteras mot ansiktet. När         
enheten är inställd på ”stör ej” kommer inte skärmen tänds upp           
automatiskt.  
15.3 Om 

Information om modell namn. (Bluetooth namn), MAC        
nummer(Bluetooth nummer) och version av programvara.  
15.4 QR kod 
Kod med länk till nedladdning av FunDo APP för mobiltelefon.  
15.5 Återställning  
Rensar all data och återställer enheten till fabriksinställningar. 
15.6 Stäng av 
Stänger av enheten. 
Meddelande 
Visar meddelanden som kommer till telefonen, sms,       
inkommande samtal och från chatt appar. Enheten kan spara 8          
meddelanden 
 

 



 

Byta klockutseende 
När klockan visas i displayen, håll ner och tryck i 3 sekunder.            
Genom att dra fingret åt höger och vänster kan olika utseenden           
väljas. Genom att trycka på det önskade alternativet byts         
klockan ut.. 
 
 
        Varning: 
 
 
Även om enheten visar din puls, blodtryck och ECG. Kan inte           
informationen användas som medicinsk grund. 
 
Information om enheten: 
 
Skärm: 1,3 tum TFT 
 
Batteri: 170 mAh (Stand by): 20 dagar 

 



 

 
Vattenskydd: IP68 
System Requirement: iOS 8.0 or above /       
Android 5.1 or above 

 

 


