
Moška športna pametna ura L5 
Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu Moške športne pametne ure L5! 

V paketu boste prejeli:  

• Moško športno uro L5, 

• Polnilni USB kabel, 

• Pasek v izbrani barvi. 

 

 

Uporabite aplikacijo Fundo. 

 

 

Uporaba 

1. Na telefon si prenesite in namestite aplikacijo Fundo (na voljo v Google trgovini ali Apps Store). 

2. Na telefonu omogočite povezovanje z Bluetooth povezavo. Potrdite obvestila in dostope, ki jih zahteva 

aplikacija.  

3. V aplikaciji izberite možnost Dodaj napravo (Add device) in poiščite napravo L5XXX. Pred povezovanjem 

vključite tudi GSP povezavo. 

4. Ko boste povezali uro in aplikacijo na mobilnem telefonu, najprej posodobite programsko oprema ure z 

izbiro možnosti Update v meniju More.  

Opozorilo: Bluetooth protokoli se med znamkami mobilnih telefonov razlikujejo, zato lahko občasno pride do 

težav s povezovanjem. Če se to zgodi, izključite in ponovno vključite povezavo Bluetooth.  

V času, ko je ura povezana z mobilnim telefonom prek Bluetooth povezave, se čas sinhoronira samodejno. Na uri 

lahko upravljate z možnostmi, ko je ura v pripravljenosti. V meniju Status-Bar lahko preverite stanje povezave 

Bluetooth povezave in nastavite osvetljitev zaslona. S kretnjo levo boste prišli do podatkov o vremenu in 

povezovanju z aplikacijo. 

- Jezik / Čas / Datum: Ko je ura povezana z aplikacijo, bo podatke o času sinhoronizirala s telefona. 

- Delovanje v pripravljenosti (Standby interface) 

Upravljanje ure 

 Zgornji gumb 

Držite ta gumb, da izključite napravo. 

Kratek pritisk na gumb vas bo vrnil na začetni zaslon. 

 

Spodnji gumb 

S pritiskom na spodnji gumb osvetlite zaslon. 



Polnjenje 

USB kabel prislonite na polnilna konektorja na zadnji strani ure. Zaradi 

magneta, se bo adapter samodejno pravilno namestil. 

Polnjenje navadno traja 2 uri. Ura L5 bo v pripravljenosti zdržala 30 dni ali 5-7 

dni uporabe. Med polnjenjem ure ne uporablja. 

Opozorilo: Ko je kabel priključen, pazite, da polnilna konektorja ne prideta v 

stik s prevodnimi materiali in pride do kratkega stika. 

 

Upravljanje zaslona na dotik 

Kretnja desno – se vrne nazaj v meniju ali odpre 

obvestila. 

Kretnja navzdol – odpre meni statusov. 

Kretnja levo – odpre glavni meni. 

Obvestila 

Ko je ura povezana z mobilnim telefonom, bo ob prejetem klicu ali obvestilu zavibrirala. S kretnjo v desno boste 

odprli sporočila.  

Da se bodo obvestila prikazovala na uri, to uredite v nastavitvah posameznih aplikacij, za katere želite preverjati 

obvestila na uri. 

Na uri boste lahko preverili zadnjih 5 obvestil. Preverili boste lahko obvestilo, informacije o obvestilu. 

Obvestila o aktivnosti čez dan 

Podatki o številu korakov, prehojene kilometre in porabljenih kalorijah se bodo shranile vsak dan ob polnoči. Takrat 

se števec ponastavi za naslednji dan. V zgodovini aktivnosti lahko preverite vse shranjene podatke. 

Podatke o srčnem utripu, kisiku v krvi, spanju, štoparici, alarmu ipd. Na uri lahko tudi upravljate z glasbo, ki jo 

poslušate na mobilnem telefonu. 

Ura vas bo tudi opozorila na predolgo mirovanje, vam pomagala poiskati mobilni telefon. 

Športni način 

Izberite način treninga, ki ga boste izvajali. Ko pritisnete na gumb, bo trening pavziran. Nato lahko podatke shranite, 

izbrišete ali nadaljujete z meritvami porabljenih kalorij, srčnega utripa in ostalimi meritvami, ki so značilne za vsak 

trening posebej. 

Sinhronizacija podatkov 

Podatki bodo shranjeni na uri. Vse podatke lahko prenesete v aplikacijo na mobilnem telefonu. 

 

 


