
1. Krokomierz

2. Licznik spalonych kalorii

3. Zapisywanie i mierzenie przebytego

dystansu

4. Pomiar tętna

5. Pomiar ciśnienia tętniczego

6. Monitor snu

7. Powiadomienie o przychodzących SMS

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie

przeczytać całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać

tylko oryginalnej baterii, ładowarki i akcesoriów, które

znajdują się w otrzymanym zestawie z urządzeniem.

Producent ani dystrybutor nie bierze odpowiedzialności

za użytkowanie akcesoriów innych firm.

(Funkcje jakie są przedstawione w niniejszej instrukcji

mogą się trochę różnić między modelami, gdyż instrukcja

jest ogólnym opisem smartwatchy, niektóre modele

mogą odbiegać od standardu).

Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia należy je

ładować nie krócej niż 2 godziny.

Zanim zaczniesz używać urządzenie należy ściągnąć

aplikację, zainstalować aplikację i zaakceptować

wszystkie autoryzacje, w przeciwnym razie nie wszystkie

funkcje będą dostępne.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej

instrukcji.

DROGI KLIENCIE, DZIĘKUJEMY
 ZA ZAKUP NASZEGO

PRODUKTU!
1.Naładuj zegarek.

2. Zainstaluj na smartfonie dedykowaną aplikację do

wybranego modelu smatwatcha.         

                                           

3. Włącz bluetooth w telefonie (na tym etapie nie

wyszukuj zegarka).

4. Otwórz zainstalowaną aplikację i z poziomu aplikacji

wyszukaj smartwatch.

5. Po udanym wyszukaniu połącz smartwatch z

telefonem.

PODSTAWOWE INFORMACJE

długie naciśnięcie przycisku zasilania w

krótkie naciśnięcie powoduje powrót do ekranu

głównego

aby wybrać funkcję przesuń palcem w górę po

ekranie a następnie kliknij w ekran dotykowy

aby wyjść z wybranej funkcji naciśnij przycisk fizyczny 

- Jak ładować: otwórz blokadę USB i włóż kabel

ładowania.

- Jak używać karty SIM: Najpierw włóż igłę do 

otworu gniazda karty SIM, a następnie gniazdo się

wysunie. Umieść kartę SIM po prawej stronie gniazda. 

Uwaga: ten produkt obsługuje sieci GSM 2G

z kartą micro-SIM i obsługuje ROM do 64GM

 Jak z niego korzystać:

 -Przycisk włączania / wyłączania zasilania:

       celu włączenia / wyłączenia zegarka

- Jak wybrać i wyjść z funkcji:

 

sytuacja Bluetooth

stanu baterii

- Górne ikony są przewodnikiem sygnału: 

- Lewy górny róg: kliknij na ikonę aby ustawić  „dzwonek-

wibracja-wyciszenie”

- Prawy górny róg to kod QR aplikacji: zeskanuje kod i

pobiera aplikację na telefon

- Dolny lewy róg to opcja Bluetooth: klikając w ikonę

włączasz lub wyłączasz bluetooth

- Dolny prawy róg to opcja ustawienia jasności

podświetlania ekranu. Klikając w ikonę dostosuj jasność

wyświetlacza do swoich potrzeb 

Krokomierz: przesunięcie w górę w celu pokazania

dzisiejszych kroków ,danych procentowych,

ukończonych odległości. Kliknij środek ekranu, aby

ustawić krok docelowy. Następnie przesuń w lewo, aby

wyświetlić statystyki danych bieżącego tygodnia.

Liczenie kroków odbywa się przez 24 godziny na dobę,

a o godzinie 24:00 dane zostaną zapisane oraz

zresetowane do 0.

Multi-sport: przesuń  palcem w lewo z ekranu głównego

to tryb multi-sportu. Tryby sportowe do wyboru:

chodzenie, jazda rowerem, bieganie, wspinaczka. Po

kliknięciu na wybraną funkcję pojawi się pytanie "Czy

włączyć GPS".  Jeśli wybierzesz „Uruchom”, opcja GPS

zostanie otwarta automatycznie. Ikona pozycjonowania

świeci w celu pozyskania sygnału GPS. Gdy lokalizacja się

powiedzie, ikona zmienia się wraz z kolorem czarnym.

Przesuń w prawo do wprowadzania szlaku, następnie

przesuń w górę to dane sportowe w szczegółach, przesuń

w prawo do zakończenia ekranu sportowego i

zatwierdzenia danych spotowych. Pamiętaj, że jeśli

uprawiasz sport wewnątrz budynku, nie musisz otwierać

funkcji GPS, aby oszczędzać energię

Pobierz aplikację FunDo „na telefon komórkowy, po 

udanym połączeniu, wszystkie dane krokomierza,

tętna, monitora snu, multi-sport mogą być przesyłane

do telefonu. Niektóre dane muszą być

synchronizowane ręcznie. Jako iż protokół Bluetooth

różni się między wszystkimi markami telefonów

komórkowych, czasami połączenie Bluetooth jest

niestabilne.

Wyłącz Bluetooth, a następnie podłącz 

ponownie. Jeśli inteligentny zegarek przestanie

działać, naciśnij klawisz zasilania przez 10 sekund, aby

ponownie uruchomić smartwatch  i odnowić

połączenie z telefonem komórkowym: najpierw

pobierz APP o nazwie FunDo na telefon komórkowy i

zainstaluj ją.Istnieją dwa sposoby:

1.zeskanuj kod QR jak poniżej, aby pobrać 

aplikację „FunDo APP”
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Monitor snu: przesuń w górę, aby przejść do ekranu

monitora snu, widać tam 3 dane całkowicie, czyli

całkowity czas snu, czas głębokiego snu oraz lekkiego

sen.Kliknij środek ekranu, aby ustawić docelowy czas

snu. Przesuń palcem w lewo, aby wyświetlić tygodniowy

raport Monitora snu.

Test tętna: przesuń w górę, aby wybrać funkcję pomiaru

tętna, i kliknij go, aby zacząć pomiar. Ponowne kliknięcie

spowoduje zatrzymanie zatrzymać. Klikając ekran po

zakończonym pomiarze wyświetli się historia pomiarów.

Ciśnienie powietrza, stoper, kompas: może wyświetlać

aktualne dane ciśnienia powietrza poprzez wewnętrzny

czujnik.

Powiadomienia: Przesuń palcem w prawo z głównego

interfejsu, aby zobaczyć powiadomienie.

APLIKACJA



Serwis gwarancyjny:

1. Przy normalnym użytkowaniu produktów, jeżeli produkt

nie posiada uszkodzeń mechanicznych i spowodowanych

niewłaściwym użytkowaniem, 

12 miesięcy od daty zakupu konsumenci mogą skorzystać z

bezpłatnej usługi gwarancyjnej.

2. Konsumenci nie mogą skorzystać z gwarancji jeśli:

A. dokonali szkód samodzielnie,

B. minął okres gwarancji,

C. korzystali niezgodnie z instrukcjami użytkowania i

konserwacji produktu,

D. nastąpił demontaż, naprawa produktów na własną rękę

lub zanurzenie w wodzie.

-Proszę nie nosić zegarka w kabinie prysznicowej.

-Proszę nie nosić zegarka w ocieplonym basenie, saunie

lub w innym środowisku o wysokiej

temperaturze/wilgotności.

-Nie należy nosić zegarka w przypadku mycia rąk lub

twarzy, wykonywania prac przy których używamy mydła

lub detergentu.

-Po zanurzeniu w morzu należy umyć całą sól lub brud z

zegarka.

1.Ochrona:

-czyść zegarek miękką szmatką, aby utrzymać zegarek i

opaskę 

w czystości.(używaj czystej wody lub wody morskiej)

-upewnij się, że soczewka tętna na zegarku jest blisko

skóry

-temperatura skóry na nadgarstku jest zbyt niska z

powodu pogody, co wpłynie na kontrolę bicia serca.

2.Uwagi dotyczące wodoodporności (nawet jeżeli jest to

zegarek wodoodporny):

należy zwrócić uwagę na następujące metody, ponieważ

osłabiają one wodoszczelność.

1.Niski poziom baterii:

W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii,

należy niezwłocznie naładować urządzenie, aby chronić

żywotność baterii.

2.Ładowanie:

Nie używaj zegarka podczas ładowania.

3.Temperatura otoczenia podczas ładowania powyżej 

50 st.C może prowadzić do przegrzania, deformacji i

spalenia się urządzenia.

4.Proszę nie pływać, nie nurkować, ani nie obsługiwać

urządzenia pod wodą.

5.Urządzenie korzysta z wbudowanej baterii i zabrania się

samodzielnego demontażu.

6.W przypadku pęknięcia i wycieku baterii należy unikać

kontaktu z oczami i skórą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI2. W  telefonie komórkowy z systemem Android: wyszukaj

„FunDo” w Google Play i pobierz na smartfon.

Natomiast w telefonie z systemam iOS: Wyszukaj „FunDo” w

Apps Store i pobierz na smartfon.

Po zakończeniu instalacji otwórz FunDo i włącz Bluetooth

telefonu komórkowego. 

FunDo uruchomi powiadomienie i kliknij OK. 

Kliknij ''Więcej'' w prawym dolnym rogu, wybierz ''+Dodaj

urządzenie'' w celu wyszukania smartwatcha. 

Wybierz F-1_LE i kliknij połączenie. Kiedy logo BT w menu

rozwijanym jest jasno białe, oznacza to, że połączenie jest

udane.

GWARANCJA
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ŁADOWANIE
Ładowanie odbywa się za pomocą dołączonej do

zestawu ładowarki. Kiedy ładowanie zakończy się,

zegarek uruchomi się automatycznie.

Jeśli zegarek nie jest używany ponad miesiąc czasu

należy naładować go do pełna i wyłączyć, w celu

utrzymania właściwej pojemności baterii.

WAŻNE INFORMACJE

INNE FUNKCJE
Wybieranie numeru: obsługa połączenia GSM 2G, nie

obsługuje CDMA. Można użyć Bluetooth, aby połączyć

się z telefonem komórkowym i nawiązać połączenie.

Kontakty: urządzenie ma lokalną książkę kontaktów i

książkę kontaktów BT. Książka kontaktów BT może

synchronizować wszystkie kontakty smartfona.

Wiadomości: można wysyłać i odbierać wiadomości.

Dzienniki połączeń: Posiada rekord połączenia

lokalnego i rekord połączeń BT.

Powiadomienia: Może zsynchronizować funkcję

powiadamiania ze smartfonem, na przykład

wiadomości z WhatsApp, Facebook. Jeśli chcesz

wyświetlić szczegóły wiadomości, powinieneś ustawić

funkcję powiadamiania smartfona. Długie naciśnięcie

jednego z powiadomień, będzie to flaga już

przeczytana. Wybierz TAK, usunie wszystkie

powiadomienia.

Zdalna kamera: wybierz Android lub iPhone zgodnie z

Twoim telefonem. W przypadku telefonu

komórkowego z Androidem urządzenie może

odbierać telefony, gdy smartfon jest w trybie

gotowości. W przypadku telefonu Apple najpierw

włącz aparat w telefonie komórkowym, następnie

urządzenie może robić zdjęcia. Zdjęcia są zapisywane

w telefonie komórkowym.

Odtwarzacz muzyki: włącz Odtwarzacz muzyki,

przesuń w lewo, możesz wybrać muzykę Bluetooth lub

odtwarzać muzykę na smartwatchu. Urządzenie może

odtwarzać muzykę w telefonie przez BT Sync. 

Odtwarzacz wideo: możesz odtwarzać pliki wideo

AVI.MP4 na urządzeniu.

Rejestrator wideo: wideo nagrane przez kamerę

urządzenia.

Języki: domyślnym językiem jest automatyczna

synchronizacja z podłączonego telefonu

komórkowego. Jeśli wybierzesz język ręcznie, możesz

kliknąć automatyczną synchronizację, wybrać opcję

wyłączenia, a następnie wybrać język urządzenia.

inne funkcje: Budzik, kalkulator, kalendarz, czas na
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