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Děkujeme, že jste si vybrali naše chytré hodinky. Tuto příručku si můžete přečíst a důkladně porozumět 

použití a provozu zařízení. Společnost si vyhrazuje právo na změny obsahu této příručky bez 

předchozího upozornění 

Produkt zahrnuje: Balíček 1, Manuál 1, Chytré hodinky 1, Nabíjecí linka 1. 

1. Popis funkce náramku 

2. Popis tlačítka: 

Odpověď: Dotyková obrazovka / celá dotyková obrazovka 

B: Návratové tlačítko / Dlouhé stisknutí pro zapnutí a vypnutí v časovém rozhraní 

Pokyny pro nabíjení: Magnetické nabíjení je uvedeno níže. 

Uvědomte si, že oba kontakty kabelu USB nesmějí kontaktovat dirigent současně, protože to způsobí 

spálení obvodu. 

- Rozhraní s plošnými spoji v pohotovostním režimu: 

1. Přejetím prstem doprava otevřete rozhraní zprávy. 

2. Přejetím prstem dolů otevřete rozbalovací nabídku, která zobrazuje jas, nastavení a nerušit. Přejetím 

doleva otevřete rozhraní pro počasí. 

3. Přejetím nahoru otevřete rozhraní seznamu hlavních nabídek. 

4. Stisknutím a přidržením rozhraní číselník v pohotovostním režimu přejeďte prstem a přepněte jej. 

Stisknutím a přidržením po výběru úspěšně nastavíte. 

Zpráva: 

Přejetím doprava po pohotovostním rozhraní otevřete rozhraní zpráv a spojte náramek s aplikací 

Fundo. Když je notifikační autorita povolena, nová zpráva přijatá na mobilním oznamovacím pruhu 

bude tlačena na náramek. Můžete uložit celkem 8 kusů zpráv. Zpráva přijatá po 8. zprávě postupně 

přepíše dříve přijatou zprávu. 

Rozbalovací nabídka: 

Přejetím po rozhraní pohotovostního režimu otevřete rozhraní rozbalovací nabídky. 

1. Levá ikona zobrazuje stav připojení Bluetooth. 

2. Klepnutím na prostřední ikonu zapnete / vypnete režim Nerušit. Je-li zapnutý režim Nerušit, budou 

vibrace aktivovány pouze pro Najdi náramek a Poplach. 



3. Pravou ikonu lze použít k úpravě jasu obrazovky 

Počet kroků: 

Počet kroků je ve výchozím nastavení zapnutý. Toto rozhraní zobrazuje aktuální počet kroků v náramku. 

Data jsou vymazána každý den ve 12 hodin. 

Spánek: 

Časové období sledování spánku: od 21:00 do 9:00 následujícího dne poté, co náramek vygeneruje data 

a ukončí monitorování spánku, váže aplikaci Fundo k synchronizaci dat spánku od konce náramku do 

konce APP.Bluetooth music: 

Android: Po připojení náramku v nastavení telefonu otevřete hudební přehrávač, přehrávejte / 

pozastavujte a přepínejte skladby na konci náramku: (není nutné v aplikaci svázat, je-li již vázána, 

odmotejte ji a připojte se k telefonu) nastavení) 

IOS: Otevřete hudební přehrávač poté, co je náramek vázán k aplikaci, přehrávejte / pozastavujte a 

přepínejte skladby na konci náramku.Weather: 

Poté, co je telefon připojen k síti a aplikace získala informace o počasí, připojte náramek k aplikaci a 

zatlačte informace o počasí v aplikaci na náramek. 

Sportovní režim (chůze, běh, jízda na kole, turistika, plavání, fotbal, basketbal, stolní tenis, badminton) 

Vyberte odpovídající sportovní režim a kliknutím na obrazovku přejděte do odpovídajícího sportovního 

režimu po odpočítávání 3,2,1: přejeďte prstem doprava a přeskočte na konec sportovního rozhraní. 

Klepnutím na „pozastavit“ se vraťte do sportovního rozhraní a pokračujte ve sportu, klikněte na 

„Čtvereček“ "ukončit sport a uložit data. Sportovní data lze uložit, pokud je vzdálenost větší než 200 

metrů nebo je-li čas delší než 5 minut. Když sport skončí bez splnění podmínky, zobrazí se výzva „data 

jsou příliš malá na to, aby byla uložena“.  

Poté, co je náramek navázán na aplikaci, klikněte na synchronizaci na rozhraní historie Fundosports a 

synchronizujte data historie sportu na konci náramku a zobrazte trajektorii a podrobná data na konci 

aplikace. 

Tepová frekvence: 

Noste náramek správně na zápěstí (levá / pravá ruka) a vstupte do nabídky srdečního rytmu pro 

nepřetržité měření srdeční frekvence. Po navázání náramku na aplikaci se data srdeční frekvence 

synchronizují s aplikací v reálném čase. 

Krevní tlak: 

Noste náramek správně na zápěstí (levá / pravá ruka) a vstupte do nabídky krevního tlaku pro jedno 

měření hodnoty krevního tlaku. Poté, co je náramek vázán k aplikaci, lze údaje o krevním tlaku 



synchronizovat s aplikací v reálném čase. 

Krevní kyslík: 

Noste náramek správně na zápěstí (levá / pravá ruka) a vstupte do nabídky kyslíku v krvi pro jedno 

měření hodnoty kyslíku v krvi. Poté, co je náramek vázán k aplikaci, lze data krevního kyslíku 

synchronizovat s aplikací v reálném čase. 

Budík: 

Svázat náramek do aplikace a nastavit synchronizovaný budík v aplikaci na náramek. 

Sedavé připomenutí: 

Zapněte / vypněte sedavé připomenutí 

Stopky: 

Vstupte do rozhraní časování kliknutím na stopky, kliknutím na ikonu start zahájíte časování a dalším 

klepnutím pozastavíte. Pro ukončení přejeďte prstem doprava. Při opětovném zadání stopek se 

předchozí časování vynuluje a časování se restartuje. 

Najít mobilní telefon: 

Kliknutím na Najít mobilní telefon na konci náramku se po připojení náramku k aplikaci zobrazí okno s 

výzvou. 

Vzdálená kamera: 

Po navázání náramku na aplikaci klikněte na kameru v aplikaci a na náramku zobrazte ikonu vzdálené 

kamery a automaticky zapněte kameru na mobilním telefonu. Klepnutím na obrazovku na konci 

náramku ovládejte telefon, aby pořizoval fotografie, které jsou uloženy na konci mobilního telefonu. 

Nastavení: 

Sedavé připomenutí: 

Ve výchozím nastavení je vypnuto. Po připojení aplikace může funkce zapnutí / vypnutí na konci 

aplikace ovládat funkci na konci náramku. Tuto funkci lze ručně zapnout nebo vypnout na konci 

náramku, ale aplikace není ovlivněna. 

Zvedněte se vzhůru: 

Ve výchozím nastavení je vypnuto. Po připojení aplikace může funkce zapnutí / vypnutí na konci 

aplikace ovládat funkci na konci náramku. Tuto funkci lze ručně zapnout nebo vypnout na konci 

náramku, ale aplikace není ovlivněna. 



O: 

Zobrazte název Bluetooth, adresu Bluetooth a číslo verze. 

Obnovit tovární nastavení: 

Kliknutím na Obnovit tovární nastavení obnovíte náramek do továrního stavu. 

Vypnout: 

Po kliknutí na Vypnout se náramek vypne. 

Vázat aplikaci: 

Stáhněte si aplikaci z Google Play nebo Appstore. 

Hledat na aplikačním trhu ke stažení: 

Android: 

Hledejte FUNDO v Myapp, Wandoujia, Google Play a dalších aplikačních trzích ke stažení 

IOS: 

Vyhledejte FUNDO v Appstore ke stažení 

Vázat Bluetooth: 

Nepřipojeno: 

Po zapnutí náramku je Bluetooth vždy ve stavu hledání. Po otevření souboru APK / APP zadejte více 

připojených zařízení, klikněte na tlačítko Hledat a vyberte odpovídající název zařízení náramku, aby byl 

náramek úspěšně připojen k aplikaci. 

Vázat na aplikaci: 

Synchronizace času náramku: Poté, co je náramek úspěšně navázán na aplikaci, kliknutím spustíte 

synchronizaci formátu času a času náramku a mobilního telefonu. 

Najít zařízení: 

Poté, co je náramek úspěšně svázán s aplikací, klikněte na FindBracelet, abyste třikrát vibrovali a 

probudili obrazovku náramku. 

Synchronizace dat: 

Po úspěšném navázání náramku na aplikaci lze zdravotnická data náramku synchronizovat s aplikací: 

otevřete srdeční frekvenci, spánek a sportovní rozhraní a vyberte datum. Klepnutím na ikonu v pravém 

horním rohu můžete data úspěšně sdílet. aktuálního rozhraní QQ, QQ prostoru, WeChat, Wechat 



momentu, Facebook, Twitter. 

Zpráva push: Poté, co je náramek úspěšně navázán na aplikaci, je v systému mobilních telefonů 

povolena odpovídající notifikační autorita. Zadejte do aplikace více oznámení a spusťte odpovídající 

aplikace třetích stran. 

Připomenutí hovoru: 

V osobní aplikaci povolte připomenutí hovoru. Když mobilní konec přijme jeden nebo více příchozích 

hovorů, náramek obdrží jedno nebo více připomenutí hovorů současně: 

SMS upozornění: 

V osobní aplikaci povolte upozornění SMS. Když mobilní konec přijme jednu nebo více SMS, náramek 

obdrží jednu nebo více SMS upomínek současně. 

Další upozornění na zprávu aplikace: 

Povolte odpovídající upozornění na zprávy v osobní aplikaci, jako je WeChat, QQ, Facebook, Twitter. 

Když konec mobilního telefonu přijme jednu nebo více zpráv aplikace, obdrží současně jednu nebo více 

odpovídajících zpráv. 

WeChat sporty: 

Sportovní údaje náramku lze synchronizovat do sportovního žebříčku WeChat. Podle oficiálního účtu 

„Fundo health“ vyberte vázací zařízení a vyplňte MAC adresu zařízení pro vazbu. Po úspěšném navázání 

může oficiální účet synchronizovat sportovní údaje (MAC adresa: Pro zobrazení náramku) 

Způsob vazby: 

Konec androidu navrhuje navázání na aplikaci před navázáním na WeChat. 

Konec Iphone nemusí aplikaci svázat. Odpojte se nejprve a ignorujte zařízení v nastavení telefonu, poté 

se připojte ve WeChat. 

Nerušit režim: 

Když je zapnutý režim Nerušit, mají náramek Finf a budík připomínku vibrací. 

Připomenutí pití: 

Nastavte období od začátku do konce a četnost (minuty), kliknutím zadejte resetování, vyberte datum 

připomenutí vody (týden), zkontrolujte připomenutí pití a uložte. Když přijde čas připomenutí pití, na 

konci náramku vibruje a zobrazuje ikonu pití. 

Sedavé připomenutí: 

Nastavte období od začátku do konce a sedavý interval (minuty), práh (kroky), kliknutím zadejte 



resetování a vyberte datum upomínkové sedy (týden). Když přijde čas sedavého připomenutí, vibruje a 

na konci náramku se zobrazí sedavá ikona. 

Připomenutí budíku: 

Klepnutím na nastavení připomenutí budíku přidejte čas budíku. Až nastane čas budíku, náramek 

vyzve: ikonu a čas budíku a 20krát vibruje. 

Režim připomenutí: 

1. Probuďte obrazovku: Jakákoli připomenutí jiná než budík, sedavý a pití připomenutí budou vyzváni 

pouze se světlou obrazovkou na konci náramku. 

2. Vibrace: Jakákoli připomenutí jiná než budík, sedavý a pitný připomenutí budou vyzvána pouze 

vibracemi na konci náramku. 

3. Probuďte obrazovku + vibrujte: u všech připomenutí zobrazuje konec náramku pouze jasnou 

obrazovku + vibrace. 

Detekce srdeční frekvence: 

Nastavte období od začátku do konce a sedavý časový interval (minuty), zkontrolujte test srdeční 

frekvence a uložte jej. 

Aktualizace firmwaru: 

Zjistěte, zda je verze firmwaru náramku nejnovější. Výzva k aktualizaci a aktualizaci na nejnovější verzi, 

když existuje nová. 

Odpojit: 

Poté, co je náramek vázán k aplikaci, klikněte na název připojeného zařízení nebo přejeďte prstem 

doleva a uvolněte se v rozhraní Další. Ignorujte spárované zařízení v nastavení Iphone. 

 

FAQ 

Nevystavujte toto zařízení dlouhodobě podchlazením nebo přehřátím, jinak by mohlo dojít k trvalému 

poškození. 

Proč nemůžete nosit hodinky při horké lázni? Protože je teplota vody v lázni vysoká, bude vytvářet 

hromadnou páru, která je v plynné fázi a vyznačuje se poloměrem malé molekuly. Je snadné proniknout 

skrz mezeru v krytu hodinek. Když se teplota sníží, stane se kapkou vody v kapalné fázi, což snadno 

způsobuje zkrat v hodinkách, což vede k poškození desky plošných spojů a hodinek 

Hodinky se nenabijí a nespouští: 



Pokud se vaše nově přijaté hodinky nemohou spustit, je to pravděpodobně proto, že baterie je 

chráněna kvůli kolizi během přepravy hodinek. Připojte nabíjecí kabel k aktivaci hodinek. Pokud se vaše 

hodinky nemůžou spustit z důvodu příliš slabé baterie nebo se hodinky dlouho nepoužívaly, zapojte 

prosím kabel USB a nabíjejte půl hodiny pro aktivaci.  

Záruka: 

1. Pokud se objeví problémy s kvalitou způsobené výrobou, materiály, designem do jednoho roku (od 

dne nákupu), poskytujeme bezplatnou záruku. Do 6 měsíců vám zdarma poskytneme záruku na baterii a 

adaptér. 

Prostor používá normálně a správně: 

2. O závadě způsobené osobními důvody uživatele neposkytujeme bezplatnou záruku takto: 

-Demontujte nebo namontujte produkt. 

-Příčinou nesmyslným poklesem. 

-Všechna umělá poškození nebo zneužití (například: přivedení vody do hostitele, rozbití vnější síly, 

poškození periferních součástí poškrábáním), 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. Připravte finální produkty jako standard. 

Datum nákupu: 

Kód IMEI: 

Koupit obchod: 

Podpis zákazníka: 

Podpis úředníka: 

Razítko obchodu 

 

 

 



  

 

 

 

 


