INSTRUKCJA OBSŁUGI X2

Dziękujemy za wybranie naszego produktu!
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją, aby mieć pełną wiedzę na temat działania urządzenia i
korzystania z niego.
Funkcje opisane w instrukcji mogą nieznacznie różnić się od funkcji zawartych fizycznie w
zegarku, proszę traktować to jako standard.
Błędy w druku oraz nieścisłości w instrukcji zostaną niezwłocznie poprawione z najnowszymi
produktami. W przypadku aktualizacji, instrukcja zostanie zmieniona bez wcześniejszego
powiadomienia. Firma zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji.
Zawartość opakowania: pudełko prezentowe, instrukcja, smartband
Uwaga: produkt ma poziom wodoodporności IP68, więc można go nosić podczas mycia rąk,
pływania, prysznica, etc.
Obsługa przycisków:

Przycisk włączania/wyłączania: długie naciśnięcie w celu włączenia/wyłączenia, krótkie naciśnięcie
powoduje powrót do ekranu głównego. Ponowne krótkie naciśnięcie odpowiednio wyłącza lub
wyłącza ekran.
Przycisk zatwierdzania: naciśnij krótko, aby zatwierdzić.
Dotknięcie przełącznika: dotknij, aby wyświetlić opcje menu, dotknij długo, aby wejść
Instrukcja ładowania: ten produkt stosuje ładowanie magnetyczne. Należy skierować kabel
ładujący do styku ładowania z tyłu smartwatcha, ładowanie rozpocznie się automatycznie.
Całkowite ładowanie przeważnie trwa około dwóch godzin. W trybie gotowości bateria wytrzymuje
180 dni, podczas pracy 70-90 dni.

Jak połączyć produkt z telefonem:
Najpierw pobierz aplikację “FunDo” na telefon i zainstaluj ją. Są dwa sposoby:
1. iPhone i telefon z Androidem: zeskanuj kod QR poniżej i pobierz aplikację “FunDo”.
2. telefon z Androidem: pobierz aplikację "Fundo" z Google Play;
telefon z iOS: pobierz aplikację "Fundo" z App Store;

Po zakończeniu instalacji, otwórz "FunDo" i włącz Bluetooth na telefonie, kliknij „więcej”, a
następnie kliknij „połącz zegarek”.

Ze względu na fakt, iż protokół Bluetooth jest różny w telefonach różnych producentów, czasem
połączenie Bluetooth pomiędzy telefonem i zegarkiem może być niestabilne. Należy wyłączyć
Bluetooth i połączyć ponownie. Jeśli smartwatch przestanie działać, należy przytrzymać przycisk
zasilania przez 10 sekund, aby ponownie go uruchomić.
Główne funkcje: (najpierw otwórz aplikację na telefonie i połącz go z zegarkiem, aby uzyskać
poniższe funkcje)




Interfejs stanu czuwania: Łącznie 3 interfejsu stanu czuwania, przytrzymaj długo przycisk
zmiany lub przycisk wyboru, aby zmienić.
Krokomierz: wyświetla dzienną ilość kroków, dane są zapisywane o 12 każdej nocy i
ponownie ustawione na 0
Dystans: pokazuje dzienny dystans, dane są zapisywane o 12 każdej nocy i ponownie
ustawione na 0


















Kalorie: pokazuje ilość kalorii spalonych w ciągu dnia, dane są zapisywane o 12 każdej
nocy i ponownie ustawione na 0
Zdrowie: długo przytrzymaj przycisk zmiany lub przycisk wyboru, dotknij, aby zmienić.
Tętno: naciśnij przycisk, aby zmierzyć tętno, pomiar odbywa się zielonym światłem przez
powierzchnię skóry, aby przestać mierzyć przejdź do innego menu, normalne tętno to
zazwyczaj 60-90 uderzeń na minutę, zawodowi sportowcy mają tętno niższe niż 60 uderzeń
na minutę, podczas wykonywania wyczerpujących ćwiczeń tętno może osiągnąć ponad 200
uderzeń na minutę. Długoterminowo ćwiczenia mogą zwiększyć wydajność serca i płuc.
Ciśnienie krwi: należy trzymać rękę uniesioną, nacisnąć klawisz wyboru, aby rozpocząć
pomiar, dane pojawią się około 48 sekund później. Generalnie, u ludzi starszych ciśnienie
krwi będzie wyższe, ciśnienie krwi u kobiet jest trochę niższe niż u mężczyzn.
Tlen we krwi: naciśnij klawisz wyboru, aby rozpocząć pomiar, tlen oznaczony jako SPO2H,
co oznacza tlen we krwi, normalny poziom to 94 do 99%.
Monitorowanie snu: ta funkcja włącza się automatycznie od 21 do 9 każdego dnia, można
sprawdzić szczegółowe dane po podłączeniu aplikacji na telefonie.
Sport: naciśnij klawisz wyboru, aby wejść w tryb multi-sport, naciśnij klawisz przełączania,
aby wybrać sport. Wybierz tryb, naciśnij klawisz wyboru, aby wejść, naciśnij krótko klawisz
wyłącznika, aby zatrzymać, a następnie naciśnij klawisz przełącznika, aby powrócić do
trybu multi-sport. Do wyboru jest jogging, jazda na rowerze, koszykówka, tenis stołowy,
badminton, wspinaczka górska, piłka nożna, etc. Dane każdego sportu zawierają czas ruchu,
zużycie kalorii i tętno (tryb pływacki bez tętna).
Powiadomienia: synchronizowanie telefonu i powiadomień, takich jak Facebook,
WhatsApp, i innych. Jeśli chcesz wyświetlać powiadomienia z treścią, należy zmienić to w
ustawieniach powiadomień w aplikacjach w telefonie. Pokazuje ostatnich 8 powiadomień,
naciśnij klawisz wyboru, aby przeczytać, naciśnij przełącznik, aby przejść do kolejnej
wiadomości, krótko naciśnij klawisz wyłącznika, aby powrócić. Będzie wibrować przy
połączeniach przychodzących i wiadomościach.
Narzędzia: wersja oprogramowanie (sprawdź adres i nazwę Bluetooth), zdalny aparat
Bluetooth (otwórz aparat na aplikacji, wciśnij klawisz wyboru lub przełącznika, aby zrobić
zdjęcie), znajdź mój telefon (długo przytrzymaj klawisz przełącznika, aby wejść, przyciśnij
krótko klawisz przełącznika, aby powrócić).
Stoper: naciśnij klawisz wyboru, aby rozpocząć, naciśnij ponownie, aby zatrzymać. Naciśnij
klawisz przełącznika, aby wyjść.
Alarm: można ustawić kilka alarmów poprzez aplikację na telefonie.
Transmisja danych: należy pobrać aplikację FunDo, po prawidłowym połączeniu dane z
krokomierza, tętno, monitorowanie snu, tryb multi-sport będą transmitowane do aplikacji na
telefonie. Niektóre dane muszą być synchronizowane ręcznie.

Gwarancja
1. Jeśli wystąpi jakikolwiek problem z jakością produktu spowodowany przez problemy
produkcyjne, materiałowe, projektowe podczas normalnego użytkowania, oferujemy 12 miesięcy
bezpłatnej naprawy zegarka oraz 6 miesięcy zarówno dla kabla jak i dla baterii (od daty zakupu).
2. Problemy awarii spowodowane przez użytkownika są poza obsługą gwarancyjną, jak poniżej:
1). Demontowanie i modyfikacja produktu.
2). Nieostrożne upuszczenie produktu.
3). Wszystkie problemy spowodowane przez stronę trzecią i niewłaściwe działania (takie jak:
trzymanie gniazda w wodzie, działanie siły zewnętrznej, zadrapania elementów zewnętrznych, etc.)
są poza zakresem gwarancji.
3. Kiedy poprosisz o bezpłatną pomoc gwarancyjną, proszę dostarczyć kartę gwarancyjną z
pieczęcią daty i miejsca zakupu.
4. W przypadku problemów, proszę skontaktować się ze sprzedawca lub dealera.

5. Końcowy produkt jest zgodny ze standardem.
Data zakupu:
Kod IMEI:
Sprzedawca:
Podpis klienta:
Podpis sprzedawcy:
Pieczęć sprzedawcy:

