
Информация за безопасност
Моля, следвайте внимателно инструкциите, описани в това
ръководство за употреба. Те ще ви помогнат да настроите и 
стартирате вашия JONAS OPUS ONE SMART UMBRELLA, както
и да се възползвате пълноценно от неговите
функционалности. Моля, запазете тези инструкции в случай
че имате нужда от упътване в бъдеще. 
Не използвайте батерии, различни от размер 4EA/ AAA. 
JONAS OPUS ONE SMART UMBRELLA не бива да се излага на
директна топлина или огън. 

Едногодишна ограничена гаранция
OPUS ONE предоставя едногодишна ограничена гаранция за
JONAS OPUS ONE SMART UMBRELLA.Чрез нея компанията
OPUS ONE гарантира срещу дефекти в материалите и 
изработката на продукта при използване в съответствие с 
ръководството за употреба в продължение на една (1) година. 
В случай на установен дефект на продукта,  OPUS ONE ще
осигури поправка или замяна. 
При установяване на дефект, моля свържете се с локалния
дистрибутор на JONAS OPUS ONE SMART UMBRELLA. Моля, 
пазете касовата бележка, получена при покупката на JONAS 
OPUS ONE SMART UMBRELLA. Тя е вашата гаранция. 

При допълнителни въпроси, моля свържете се с: 
info@theopusone.com / Tel:+82-31-717-1400

Технически изисквания за употреба на JONAS 
OPUS ONE SMART UMBRELLA

Android: ver 4.3 and up, Support BLE
iOS: ver 8.0 and up, iPhone 5 and up

Функции на JONAS OPUS ONE SMART
Ежедневна прогноза за времето:
Разклатете JONAS OPUS ONE SMART UMBRELLA два-три пъти, 
докато върху шапката на дръжката на чадъра започне да
премигва зелена или червена LED светлина. 
Червената светлина индикира, че днес ще вали в избрания от
Вас град.  
Зелената светлина индикира, че днес няма да вали в 
избрания от Вас град.

Сигнал за изгубено устройство:
Ако смартфонът ви се намира извън 10-метровия обхват на
JONAS OPUS ONE SMART UMBRELLA, Bluetooth връзката
между чадъра и смартфона ще бъде прекъсната и Вие ще
получите сигнал за изгубено устройство. В менюто My 
Umbrella на апликацията можете да видите карта с 
последната локация, на която устройствата Ви са били
свързани. 

Сигнал за входящо обаждане или съобщение:
Ако получите обаждане или съобщение, докато JONAS OPUS 
ONE SMART UMBRELLA е отворен, ще бъдете известени чрез
вибрация на дръжката на чадъра. По този начин никога няма
да пропуснете обаждане или съобщение, докато сте навън и 
вали. Тази функция е активна само когато държите чадъра
отворен.

Открий моя телефон (в Bluetooth обхват):
Разклатете JONAS OPUS ONE SMART UMBRELLA в 
продължение на 15 секунди и смартфонът Ви автоматично ще
получи звукова нотификация. 

※ Активирането на звукова нотификация зависи от
настройките на Вашия смартфон. 

Инсталиране на приложението

1. Потърсете ‘OPUS ONE’ или ‘Smart Umbrella’ в Play Store или
Apple Store и го инсталирайте. 

2. Отбележете “Съгласен съм” за всички инсталационни
условия за употреба на приложението. 

3.Изберете град, за който бихте искали да се следи
информацията за прогнозата за времето. Приложението
позволява да бъдат избрани повече градове, но потребителят
трябва изрично да посочи в кой град ще бъде използван
JONAS OPUS ONE SMART UMBRELLA.

4. Активирайте приложението и включете JONAS OPUS ONE 
SMART UMBRELLA. 

※ * Източникът на информацията за прогнозата за времето е 
Yahoo Weather Service. 

Зареждане на JONAS OPUS ONE SMART UMBRELLA

1. Подгответе батерии 4 AAA. Батериите не са вклюени в 
пакета на JONAS OPUS ONE SMART UMBRELLA. 

2. Завъртете черната шапка на дръжката на чадъра надясно и 
издърпайте внимателно.

3. Сложете четири (4) батерии като следвате означенията +/-.

4. Когато батериите са сложени правилно, върху черната
шапка ще премигнат зелена и червена LED светлини. 
Активирането на светлинния LED сигнал означава, че Вашият
JONAS OPUS ONE SMART UMBRELLA е включен и е готов да
се свърже със смартфон. 

※ Ако не забележите никаква активност в продължение на
20 секунди, JONAS OPUS ONE SMART UMBRELLA ще премине
в “спящ режим”. За да активирате отново Вашия JONAS OPUS 
ONE SMART UMBRELLA, разклатете няколко пъти.

※ JONAS OPUS ONE SMART UMBRELLA няма бутон за
включване и изключване, но е оборудван със сензор за
гравитация, който активира устройството автоматично. В 
случай че сензорът не отчете активност продължително
време, JONAS OPUS ONE SMART UMBRELLA автоматично
преминава в “спящ режим”, за да пести енергия. 

Свързване с приложението
1. Когато зелената и червената LED светлини на Вашия JONAS 
OPUS ONE SMART UMBRELLA започнат да премигват, 
докоснете бутона “Connect  Umbrella” на екрана на
смартфона Ви.

2. Изберете “JONAS-Smart Umbrella”, за да осъществите
свързването между устройствата. 

3. Ако свързването е успешно, зелената или червената
светлина на Вашия JONAS OPUS ONE SMART UMBRELLA ще
премигнат 12 пъти в зависимост от прогнозата за времето за
избрания от вас град. 

※ Премигването на червената LED светлина означава, че в 
избрания от Вас град днес ще вали. Премигването на
зелената LED светлина означава, че в избрания от Вас град
днес няма да вали. 

※ Ако не можете да свържете успешно устройсвата, 
направете следните стъпки: 
1.Отидете в Bluetooth менюто на Вашия смартфон и натиснете
“Изтрийй”/“Забрави” “JONAS”. 
2. Извадете батериите на Вашия JONAS OPUS ONE SMART 
UMBRELLA. 
3. Изключете приложението и стартирайте отново от
секцията “Powering the Smart Umbrella”.

Меню на приложението

Основен екран: Актуална прогноза за времето за днес. 
Плъзнете надясно или наляво, за да смените града. Плъзнете
нагоре, за да видите 7-дневна прогноза за избрания град. 
My Umbrella: Индикатор за нивото на батерията и 
информация за последната локация на свързване. Тук можете
да редактирате името. 
Сигнал за изгубено устройство: Включете или изключете
функцията “Сигнал за изгубено устройство”.
Редакция на локацията: Добавете или премахнете град, за
който да следите информация за прогноза за времето.
Сигнал за дъжд: Ако в някой от избраните градове днес вали, 
ще получите нотификация. 
Сигнал “Открий моя смартфон”: Включване или изключване
на функцията “Открий моя смартфон”. При включена функция, 
разклатете чадъра за 15 секунди и смартфонът Ви
автоматично ще получи звукова нотификация. 

※ За повече информация, отидете в менюто “Инструкции за
употреба” в приложението. 

известие

Не изключвайте приложението. Когато JONAS OPUS ONE 
SMART UMBRELLA бъде преместен в Bluetooth обхвата, той
ще се активира и автоматично ще обнови данните за времето
от приложението, което работи в бекграунд режим. 

Когато е свързан със смартфона Ви, JONAS OPUS ONE SMART 
UMBRELLA ще съхранява информация за прогнозата за
времето за 5-дневен период. Ако JONAS OPUS ONE SMART 
UMBRELLA не е свързван със смартфон в продължение на 5 
дни, зелената и червената LED светлини ще премигват.
Ако JONAS OPUS ONE SMART UMBRELLA не се мести за
известно време, той автоматично преминава в “спящ режим”, 
за да оптимизира живота на батерията. Веднага щом го
вземете, той ще се свърже към смартфона Ви и ще обнови
информацията за прогнозата за времето. 

Ако оранжева LED светлина премигне 2 два пъти, батерията
трябва да бъде заредена. 

Сертфикати и сигурност

Гарантираме, че този продукт е разработен в съответствие с 
всички изисквания за безопасност. За повече информация, 
моля посетете официалния уебсайт на JONAS OPUS ONE 
SMART UMBRELLA: www.theopusone.com
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Safety information

Please take the time to follow the instructions in this 
owner’s guide carefully. It will help you set up and 
operate your OPUS ONE Smart Umbrella and properly 
and enjoy its advanced features. Please keep this guide 
for future reference.

Do not use any other different size of batteries other 
than that specifically 4EA/ AAA size. The Smart Umbrella  
shall not be exposed to excessive heat such as fire.

One-Year Limited Warranty

OPUS ONE warrants the said product to be free from 
defects in materials and workmanship for 1 year.
If the said product is found to be defective, OPUS ONE 
will repair or replace it. Please, contact local store first.
Keep your receipt as the product warranty.

If you have any question, comments or concerns,
please contact
info@theopusone.com / Tel:+82-31-717-1400

Minimum System Requirements

Android: Ver 4.3 and up, Support BLE
iOS: Ver 8.0 and up, iPhone 5 and up

About the OPUS ONE Smart Umbrella

Daily Weather Cast: 
Shake the Smart Umbrella more than two or three times, 
you will see Green or Red LED blinking on the hat.
Red means it is going to rain Today in any selected city. 
Green means there is no rain Today

Lost Alert:
If the smartphone is away from the Smart Umbrella 
around 10 meter, Bluetooth is disconnected and you 
will get a Lost Alert. You might leave the Smart 
Umbrella or the smartphone behind you. In the 
application my Umbrella menu, you can get the last 
connected location on the map.

Call or Message notice: 
When you put up the Smart Umbrella and if there is an 
incoming call or message, you will get the vibration 
notice on the Smart Umbrella. So you never miss your 
call or message in heavy rain. This function is only 
working when you hold up the Smart Umbrella.

Find my phone (in Bluetooth connection distance): 
Keep shaking the Smart Umbrella around 15 seconds, 
there is finding alert on your smartphone.

※ Alert sound may not work depends on the smart 
phone OS or setting.

Application installation

1. In the Play Store or Apple Store, search ‘OPUS ONE’ 
or ‘Smart Umbrella’ and install it.

2. Agree to all installation notices to use the application.
3. Select a city to monitor the weather information.

You can add more cities. But you should select you 
will move around with the Smart Umbrella.

4. If the application is installed successfully, user will 
see following screen.

5. Activate the application and powering the Smart 
Umbrella. (Next page)

※ The weather information is based on the Yahoo 
weather service

Powering the Smart Umbrella

1. Prepare 4 AAA batteries
(Battery is not included in the package)

2. Spin the black hat to the right and pull up gently.
3. Insert 4 batteries following a +/- mark on the body.
4. Green and Red LED will be blink when you insert the 

batteries properly. Now the Smart Umbrella is ready 
to pair with a smartphone (Next page)

※ If there is no action for 20 seconds in paring mode,  
the Smart Umbrella will go in to a sleep mode. You 
can shake the Smart Umbrella to get into paring 
mode again.

※ The Smart Umbrella doesn’t have any power button, 
but it has gravity sensor to power on automatically.
If there is no action in certain time, the Smart 
Umbrella go into the sleep mode to save the power.

Connect to the application

1. When in RED and Green LED is blinking, touch the 
“Connect  Umbrella” button on the application screen.

2. Select the “JONAS-Smart Umbrella” to pair.
3. Green or Red LED should be blinked 12 times based 

on the selected city’s weather, if paring is completed 
properly.

※ Red LED means it is going to rain Today in any 
selected city. Green means there is no rain Today

※ If you can’t pair properly, ① Go to your smartphone 
Bluetooth menu and delete(forget) “JONAS” ② Remove 
all batteries from the Smart Umbrella ③ Terminate the 
application ④ Start again from the “Powering the Smart 
Umbrella section.

Application menu

Main screen: Today’s weather on the main screen.  
Slide left or right to change the City. Slide up to see 7   
days weather in the selected city.

My Umbrella: Battery level and last connected location 
of the Smart Umbrella. You can edit the name here.

Lost Alert: On or off the Lost Alert feature. Recommend
to on only for bring out the Smart Umbrella.

Edit Location: Add or remove the city you want to 
monitor the weather information.

Rain Alert: If any selected area is rainy Today, you will 
get the alert at the setting time.

Find my phone alert: On or off the Find my phone 
feature. Shaking the umbrella around 15 seconds, 
there is a finding alert on your smartphone

※ For more information, refer to the “How to use” 
menu in the application.

Notice

Do not terminate the application. Whenever the Smart 
Umbrella is moved in Bluetooth range, it will wake up 
and get the weather data from the application which is 
running as background. 

The Smart Umbrella keeps 5 days weather data 
whenever connected with the smartphone. If the Smart 
Umbrella can’t get the connection more than 5 days, 
Green and Red LED are blinked again. Please close your 
smartphone to the Smart Umbrella to update it.

If the Smart Umbrella is not moved for a while, it will 
go into a sleep mode to maximize the battery life.
As soon as you pick it up, it will be connected to the
smartphone and updated the weather information.

If the orange LED is blinked 2 times in anytime, the
battery needs to be changed.

Certification and Safety approvals

We declare that this product is in compliance with the 
essential requirements and other relevant provisions.
For the further information, please refer to our website.
www.theopusone.com
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