
 

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt! 

Chcete-li mít komplexní porozumění a používání tohoto zařízení, znát všechny funkce a 

jednoduchý způsob obsluhy, přečtěte si prosím nejprve tuto příručku. 

Funkce v uživatelské příručce se mohou fyzicky trochu lišit. Připravte prosím finální produkty 

jako standard. 

Chyby při psaní v této příručce a nesrovnalosti budou včas aktualizovány nejnovějšími 

produkty. Pokud máme aktualizace, tato příručka se může změnit bez předchozího upozornění. 

Naše společnost si vyhrazuje právo na konečný výklad. 

Balení: jedna dárková krabička, jedna uživatelská příručka, jedny inteligentní hodinky. 

Poznámka: Produkt podporuje vodotěsnost s úrovní IP68, je možné jej nosit při mytí rukou, 

plavání, v dešti atd. 

Nepoužívejte jej, pokud máte horkou sprchu / koupel nebo saunu, pára se dostane do hodinek, 

poškrábání periferních komponent. Všechny tyto jsou nad rámec záruky. 

Návod k obsluze 

Boční spodní tlačítko: dlouhým stisknutím přepnete hodinky, krátkým stisknutím se vrátíte do 

pohotovostního rozhraní, při havárii hodinek, dlouhým stisknutím 10 sekund restartujete. 

Gesta TP: posunutím doleva vstoupíte do funkce srdečního tepu, posunutím pravého tlačítka 

vstoupíte do hlavní nabídky, po zadání každé funkce posunutím zleva doprava pro návrat, 

posunutím zleva doprava pro potvrzení. 

Přepínač vzhledu displeje na hodinkách: dlouhým stisknutím obrazovky, bude tam volba volby, 

klepněte na potvrzení. 

Lišta zařízení: vstupem nahoru a dolů zadejte stav Bluetooth, životnost baterie, čas atd. 

Boční tlačítko 

Pokyny k nabíjení: Tento produkt přijímá nabíjení magnetickou silou. Nabíjecí bod připojte k 

zadní straně nabíjecích kolíků zařízení, bude se nabíjet automaticky, podporuje PC USB nebo 

standardní nabíječku telefonu (5V). Plné nabití obvykle trvá asi 70 minut. 

Upozornění: dva nabíjecí body se mezitím nemohou dotknout vodivého předmětu, povede to ke 

zkratu. 

Watch se připojí k telefonu, stáhněte si nejprve aplikaci „Fundo“ do telefonu, odkazujte na 

následující 2 metody: 



1) Telefon Android / IOS: Naskenujte následující obrázek QR kódu pomocí prohlížečů nebo 

libovolného skeneru a stáhněte si „Fundo“. 

2) Android Phone: hledejte a stahujte aplikaci „Fundo“ z Google Play 

Telefon IOS: vyhledejte a stáhněte aplikaci „Fundo“ z obchodu Apps Store. 

Po instalaci zapněte aplikaci Bluetooth a Fundo na mobilním telefonu, potvrďte povolení 

oznámení, klepněte na „More“ v pravém dolním rohu, zadejte add device, vyhledejte zařízení 

„Smart Watch“ a klepněte na connect, poté se úspěšně připojíte Bluetooth 4.0: 

Dále přejděte na stranu sledování vyhledávání Bluetooth Bluetooth-select zapněte 

Bluetooth-klepněte na název vašeho mobilního telefonu v seznamu - potvrďte připojení na 

vašem mobilním konci. Pak se vám daří připojit Bluetooth 3.0: 

Pouze v případě, že jsou Bluetooth 3.0 a 4.0 připojeny k hodinám, lze plně využívat plný výkon, 

posuňte dolů hodinky, uvidíte ikonu Bluetooth, zelená barva nahoře znamená připojení 

Bluetooth 3.0. Modrá barva dole znamená připojení Bluetooth 4.0. 

Jak nastavit upozornění: v Nastavení aplikace v telefonu najděte "Fundo" - Správa autorit, 

otevřete všechna povolení. 

Do oznámení - najděte „Fundo“, otevřete všechna povolení. Do „Fundo“ - „Push aplikace“ 

vyberte všechny povolit. 

Protože protokol Bluetooth je u všech značek mobilních telefonů odlišný. Připojení Bluetooth 

bude někdy nestabilita mezi mobilním telefonem a chytrými hodinkami. Restartujte Bluetooth a 

zkuste se znovu připojit nebo obnovte tovární nastavení. Pokud se systém zdá být zastaven, 

stiskněte znovu tlačítko napájení asi 10 sekund a restartujte hodinky. 

Hlavní funkce 

Volání 

Dial: Bluetooth volání přes mobil, mluvit na konci hodinek. 

Telefonní seznam: Synchronizujte všechny kontakty v mobilním telefonu, max. 400 osob. 

Protokoly hovorů: Synchronizujte veškerou historii hovorů v mobilním telefonu. 

SMS: Synchronizujte všechny zprávy v mobilu (zatím nepodporuje telefon IOS). 

Bluetooth: Vyhledejte zařízení, které chcete připojit, nebo je odpojte. 

Upozornění: Připomene všechna oznámení z mobilu, jako je Facebook, E-mail, WhatsApp, SMS 

atd. Nejdříve se musí připojit „Fundo“. 



Monitor spánku: Chytré hodinky se automaticky zapnou od 9:00 do 21:00. Zaznamenává délku a 

kvalitu spánku, pomůže vám upravit lepší dobu odpočinku a zlepšit kvalitu spánku. Posuňte 

nahoru zadejte možnosti: Stav, Zapnuto a Vypnuto, Historie, podívejte se na hluboký spánek a 

lehký spánek: Pokyn. 

Monitor srdeční frekvence: noste si hodinky pevně na zápěstí, nejlepší poloha by měla být na 

horní straně ruky, kolem 20 sekund bude zobrazovat údaje o srdeční frekvenci v reálném čase, 

posuňte nabídku dolů do historie, režim zahrnuje jediné měření a nepřetržité měření: a 

instrukce. Obecně je normální hodnota 60-90krát / min. 

ECG: přijměte optickou srdeční frekvenci a ECG kombinovat technologii, asi 30 sekund může 

ukázat data, po testu se objeví ToAPP, znamená ECG data uložit do telefonu "Fundo". 

Krevní tlak: v době měření položte ruku naplocho, o 48 sekund později se zobrazí data. Obecně 

řečeno, krevní tlak se zvyšuje s věkem, žena nižší než muž. 

Běh: přesné sledování pohybových dat, mezitím začne monitor srdeční frekvence. Posuňte 

nahoru a zadejte hodnotu srdeční frekvence, ukažte aktuální srdeční frekvenci. Posuňte dolů 

návratový sportovní režim, klikněte na tlačítko sportovní režim, objeví se Stop a Pause. 

Krokoměr: zkontrolujte kroky, které jste během dne prošli, spálené kalorie a vzdálenost chůze. 

Denně se všechna data automaticky ukládají a vynulují na 0. Posuňte nahoru možnost zadání: 

stav, historie zapnutí a vypnutí. Může zkontrolovat 7denní místní záznamy: Cíl, nastavit cíl pro 

každodenní kroky: do všech vašich informací, jako je pohlaví, výška, váha atd., Můžete přesně 

měřit údaje o svých krocích. 

Dálkový záběr: (při spojení s mobilním telefonem): Zapněte fotoaparát v mobilním telefonu, 

otočte dálkový fotoaparát do hodinek, vyfotografujte fotografii hodinky, fotografie uložte na 

stranu mobilu. 

Hudební přehrávač: Bluetooth Hudba je schopna ovládat přehrávání hudby v mobilu. 

Funkce proti ztrácení: klikněte na "najít telefon", připojený telefon bude zvonit varování, po 

nalezení telefonu, klepněte na "Konec" telefonu k zastavení budíku, funguje to jak na straně 

sledování, tak na straně aplikací. 

Tvář: lze zvolit dvě pohotovostní tváře. 

Gesto: podpora pro ztlumení hovoru, přepnutí poplachu přes ztlumení, probuzení systému 

gesta (tj. Zvednutím ruky se automaticky rozsvítí obrazovka), potřesením přijměte hovor: 

Alarm: lze nastavit 5 alarmů, dlouhý stisk může zrušit alarm. 

Stopky: jediné načasování, klepnutím na levou ikonu zahájíte načasování a klepnutím na 

pozastavíte, znovu klepnutím na nastavený čas. 



Kalkulačka: zápis lze použít pro jednoduchý výpočet. 

Kalendář: položka pro kalendář. 

 

 Naučte se výslovnost 

Více jazyků: automatická synchronizace je ve výchozím nastavení zapnutá. Po připojení 

mobilního telefonu bude jazyk mobilního telefonu synchronizován. Chcete-li vybrat jazyk ručně, 

vypněte jej. 

Nastavení Bluetooth: Zapíná / vypíná Bluetooth v hodinkách. 

Hodiny: typ hodin, na výběr jsou 4 pohotovostní ciferníky. 

Synchronizace času: výchozí nastavení je zapnuto, po připojení k telefonu bude synchronizovat 

čas telefonu, pokud chcete čas upravit ručně, musíte jej vypnout. 

Zvuk: můžete vybrat profil volajícího, vybrat vyzváněcí tóny, vyzváněcí tóny upozornění. 

Hlasitost: nastavitelná hlasitost pro média, vyzváněcí tóny, oznámení atd. 

Unit: vyberte datovou jednotku metrickou nebo imperiální. 

QR kód: zadejte QR kód, otevřený scanner mobilního prohlížeče si může stáhnout „Fundo“. 

Sedavý: Nastavit dlouhodobou připomínku sedu, připomenout, že máte čas, když vyprší čas. 

Obnovení továrního nastavení: obecně, pokud dojde k problému se softwarem, lze obnovit 

tovární nastavení. 

About: Můžete si prohlédnout model hodinek a verzi softwaru. 

Přenos dat: mobilní telefon ke stažení aplikace Fundo, po úspěšném připojení mohou být na 

mobilní konec přenášeny buď údaje, srdeční frekvence, kvalita spánku, více sportů. 

                                                                                      Záruka 

1. Pokud se objeví problémy s kvalitou způsobené výrobou, materiály, design do jednoho roku 

(od dne nákupu). Nabízíme bezplatnou záruku. Prostor používá normálně a správně. 

2. Pokud jde o chybu způsobenou osobními důvody uživatele, neposkytujeme bezplatnou záruku 

takto: 

1) Rozebrat nebo znovu namontovat produkt. 

2) Způsobeno poklesem nemravnosti. 



3) Všechna umělá poškození nebo zneužití (například: přivedení vody do produktu, rozbití 

vnější silou, poškození periferních komponent poškrábáním, atd.), To vše je mimo rozsah 

záruky. 

3. Při žádosti o bezplatnou záruku musíte poskytnout záruční kartu s pečetí o místě nákupu a 

datem nákupu. 

4. Pokud jste během používání narazili na problémy, obraťte se na zákaznický servis v obchodě, 

který jste zakoupili. 

5. Funkce jsou založeny na konečném produktu. 

Datum nákupu: 

Kód IMEI: 

Obchod kde byl produkt zakoupen: 


