Chytré hodinky

Děkujeme, že jste si vybrali naše zařízení. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte uživatelský
návod.
Nabíjení probíhá přes standardní USB kabel, podpora USB portu PC i USB telefonní nabíječky.
Hodinky se dobijí cca za 70 minut. Výdrž baterie činí 1–2 dny.
Hodinky se připojují k telefonu skrz aplikaci “Fundo” (aplikace je i v češtině). K dispozici
máte 2 možnosti, jak aplikaci stáhnout:
1) Android/iOS: Naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte si aplikaci “Fundo”.

2) Android: vyhledejte a stáhněte si aplikaci “Fundo” z Google Play.
iOS: vyhledejte a stáhněte si aplikaci “Fundo” z App Store.
Jakmile dokončíte instalaci aplikace, zapněte si Bluetooth na telefonu a spusťte aplikaci Fundo,
povolte zobrazování notifikací, přejděte na “More” v pravém dolním rohu, přejděte na „přidat
zařízení“, jakmile se na displeji zobrazí “Watch_LE” či „Watch 5“ klepněte na „připojit“. Tímto
jste dokončili párování Bluetooth 4.0. Přejděte do rozhraní Bluetooth na hodinkách a jakmile
uvidíte na displeji název vašeho telefonu potvrďte spárování, tímto jste dokončili párování
Bluetooth 3.0. Aby hodinky fungovaly správně, musíte provést obě párování.

Nastavení notifikací: přejděte do nastavení telefonu, následně do přehledu aplikací a
vyhledejte aplikaci „Fundo“. Následně povolte všechny notifikace.
Pokud vaše připojení Bluetooth je nestabilní, prosím restartujte Bluetooth a zkuste se
znovu připojit nebo restartujte hodinky. Pokud problém přetrvává, přejděte do
„obnovení“ a vymažte všechna data z hodinek.
Ovládání
Domovská obrazovka: dlouhým stiskem podržte pro výměnu motivu ciferníku.
Pohyb v menu: potáhnutím doprava/doleva/nahoru vstoupíte do hlavního menu, jakmile si
vyberete určitou funkci, potáhnutím z leva do prava se vrátíte zpět do menu.
Hlavní funkce
Volání: Probíhá prostřednictvím Bluetooth skrz telefon.
Kontakty: synchronizace telefonních kontaktů, lze uložit až 400 kontaktů.
Historie volání: synchronizace všech hovorů z telefonu.

SMS: synchronizace všech zpráv z telefonu (Zatím není podporováno pro telefony s iOS).
Bluetooth: Vyhledá zařízení, které chcete připojit či odpojit.
Krokoměr: umožní kontrolovat počet kroků, které jste ušli v průběhu celého dne, spálené
kalorie a ušlou vzdálenost. Každý den v 00:00 budou data automaticky uložena a počítání
začne od 0. Potáhnutím nahoru se dostanete na „Možnosti“, kde máte možnost nahlédnout do
historie, upravovat denní cíl počtu kroků, upravit pohlaví, výšku, váhu či vypnout/zapnout
status.
Monitor spánku：Hodinky automaticky začnou monitorovat váš spánek od 21:00 do 09:00
hodin. Hodinky analyzují délku a kvalitu vašeho spánku, čímž vám pomohou na cestě
k vylepšení vašeho spánku. Potáhnutím nahoru se dostanete na historii spánku, pomoc či
status.
Monitor srdečního tepu: aby bylo měření provedeno správně, nesmíte mít hodinky na ruce
příliš volně, nejlepší pozice je cca 3 cm nad zápěstím. Po cca 20 vteřinách hodinky zobrazí váš
srdeční tep, v pravém horním rohu můžete zobrazit historii měření či pomoc. Za normální
hodnotu je považován tep v rozmezí 60-90 úderů za minutu.
EKG: cca po 30 vteřinách měření EKG se na displeji zobrazí symbol stránky s nápisem „TO
APP“, což znamená, že data byla uložena do aplikace Fundo.
Sezení: Můžete si nastavit, za jak dlouho vás hodinky upozorní, abyste se šli projít. Upozornění
se nastavuje po 30 minutách. Ideálně byste se měli projít každou hodinu.
Najdi telefon: klepněte na “start”, připojený telefon začne vyzvánět, jakmile svůj telefon
naleznete, klepněte na „end“. Tato funkce funguje i obráceně, pokud nemůžete nalézt hodinky.
Budík: lze nastavit až 5 budíků, dlouhým stiskem alarm ukončíte.
Pohyb ruky: nakloněním zápěstí se displej automaticky rozsvítí, zatřesením zápěstí můžete
ztlumit budík či přijmout telefonní hovor
Zvuk: můžete si vybrat ze 3 druhů zvonění a 5 oznámení, můžete si nastavit hlasitost
vyzvánění, oznámení, upozornění atd.
Úspora energie: vypne všechny funkce kromě měření času, sníží jas displeje

Řešení problémů
Jestliže při používání hodinek dojde k problémům, vyřešte je následujícím způsobem,
pokud problém přetrvává, obraťte se na prodejce (distributora).
Náramek nelze zapnout
•
•
•

Podržte displej déle než 3 vteřiny.
Zkontrolujte, zda je dostatečně nabitá baterie – znovu ji nabijte a zkuste hodinky
znovu zapnout.
Pokud jste hodinky delší dobu nepoužívali a nenabíjeli a na běžnou nabíječku
nereaguje, zkuste nabíjení s výstupním výkonem 5V/2V.

Hodinky se automaticky vypínají
•

Baterie má pravděpodobně nízkou kapacitu – znovu nabijte.

Krátká výdrž baterie
•

Ujistěte se, že je baterie plně nabíjena (nejméně po dobu 2 hodin).

Hodinky nelze nabíjet
•
•
•

Ujistěte se, že nabíječka pracuje správně (adaptér i kabel), pokud ne, zkuste jiný.
Ujistěte se, že jsou hodinky s kabelem skutečně propojeny.
Je možné, že po několika letech bude výkon baterie snížen.

