
Manual de utilizare Smartwatch Sport G5 

 

Functii 

 Setari Bluetooth – puteti alege intre mai multe meniuri 
 

1) Power – pornire sau oprire 
2) Visibility – pornire sau oprire 
3) My Device – cautarea altor dispozitive si  imperecherea cu acestea 
4) My Device Name – va ofera posibilitatea de a verifica denumirea dispozitivului sau de a-l redenumi 

 

 Agenda telefonica: Contactele locale si contactele Bluetooth. Suporta maxim 500 de contacte locale si toate contactele 
sincronizate. 

 Apelare: Apeluri locale si apeluri Bluetooth. Permite efectuarea apelurilor de pe cartela SIM sau alte dispozitive Bluetooth. 

 Apeluri telefonice: Dupa deschidere, vi se va afisa urmatorul meniu: 
 

1) Missing call – afiseaza apelurile nepreluate si va ofera posibilitatea de a reapela 
2) Dialed – afiseaza apelurile efectuate si va ofera posibilitatea de a reapela 
3) Received – afiseaza apelurile primite si va ofera posibilitatea de a reapela 
4) All – afiseaza toate apelurile de pe telefon si ceas 

 

 Cod QR: Scanati codul QR si descarcati aplicatia in telefonul mobil. 

 Notificari: Primeste notificari ce tin de aplicatiile de pe telefonul mobil. Acestea functioneaza atunci cand este realizata 
conexiunea cu Aplicatia Fendo. 

 Player audio: Muzica locala si muzica Bluetooth. Muzica locala poate fi salvata in memoria ceasului, iar cea Bluetooth este 
muzica de pe smartphone, toate fiind redate prin difuzorul smartwatch-ului. 

 Utilizare de la distanta: Pentru telefoanele cu sistem de operare Android deblocate, se sincronizeaza cu camera foto a 
telefonului pentru a efectua fotografii pe care le salveaza in memoria telefonului. 

In ceea ce priveste Iphone-ul, trebuie sa deschideti mai intai camera foto, apoi porniti functia de telecomanda a ceasului si puteti 
efectua fotorgrafii cu iphone-ul. 

 Setari: Configurati toate functiile dispozitivului. 

 Functie antipierdere: Dupa utilizare, daca telefonul si smartwatch-ul se afla la distanta, ambele va vor anunta 

 Ton de apel: Puteti alege intre diferite tonuri: 
 
1) Silentios 
2) Vibrare 
3) Ton de apel 1 
4) Ton de apel 2 
5) Ton de apel 3 

 

 Functie de monitorizarea somnului: Va monitorizeaza calitatea somnului 

 Languages: Alegeti limba meniului ceasului 

 Pedometru: Calculeaza distanta parcursa si kilometri 
 
1) Pasi – porneste calculul pasilor, distanta (km) si caloriile consumate (kcal) 
2) Setarea dimensiunii pasilor (cm) – difera in functie de propria inaltime 
3) Setarea greutatii (kg) – difera in functie de propria greutate 
4) Stergerea istoricului – sterge toate datele din istoric 

 

 Cronometru 

 Alarma: Permite setarea a maxim 5 alarme. 

 Monitor al ritmului cardiac: Daca smartwatch-ul este foarte apropiat de incheietura mainii, pulsul poate fi masurat in timp 
real; in general, acesta trebuie sa se situeze intre 60 si 90 batai/minut. 

 Termometru: Daca smartwatch-ul este aflat exact pe incheietura mainii, temperatura corpului este masurata in timp real. 



 UV: Daca smartwatch-ul este expus la razele soarelui, poate masura intensitatea razelor UV. 

 Transfer date: Descarcati aplicatia Fendo in telefonul mobil, iar dupa ce conexiunea se realizeaza cu succes, datele cu privire 
la pasii efectuati sau la calitatea somnului pot fi transmise telefonului mobil. Faceti apoi click pe meniul din partea stanga 
sus, accesati conexiunea data, iar transferul se va realiza. 

Instructiuni 

 Butonul din partea de sus: apasati scurt pentru cronometru, apoi apasati din nou pentru a-l opri. 

 Butonul din mijloc: apasati lung pentru a comuta pe functia de ceas, apasati scurt pentru a reveni la interfata standby. Daca 
ceasul a suferit o accidentare, apasati lung timp de 10 secunde pentru a-l reporni. 

 Butonul din partea de jos: Apasati scurt pentru pedometru. 

 Touch Screen: Glisati orizontal pentru a accesa meniul, iar dupa ce ati accesat fiecare functie, glisati de la stanga la dreapta 
pentru a va intoarce, apoi glisati de la dreapta la stanga pentru confirmare. 

 Comutare la functia de apelare: apasati lung pe ecran, se va afisa o optiune pentru apelare, alegeti pe cine doriti sa apelati. 

Aplicatii Bluetooth 

Utilizatorii de Android sau Iphone trebuie sa descarce aplicatia “APK” sau “Fundo Companion” mai intai. Doar dupa ce ati instalat 
aplicatia “APK” telefonul se va conecta cu smartwatch-ul dumneavoastra. 

Nota: Dintre cele doua aplicatii trebuie sa alegeti una singura, nu le puteti alege pe ambele. 

Metoda de descarcare a aplicatiilor: 

Telefonul poate descarca aplicatia de pe ceas prin scanarea codului QR. Alegeti dintre “Fundo APP Android” si “Bluetooth Notice”, 
insa nu le instalati pe ambele. 

Deschideti aplicatia “Fundo APP Android” sau “Bluetooth Notice”. Apoi mergeti la Phone Setting – “Accesibility Feature” – “Fundo 
APP Android” sau “Bluetooth Notice”. Porniti functia Bluetooth de pe telefonul mobil. Atunci cand simbolul Bluetooth apare, 
inseamna ca s-a realizat cu succes conexiunea. 

 


