
Instrukcja Obsługi Smartband/Smartwatch 

1.Bezpieczeństwo 

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie 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. 

Zabrania się demontażu smartwatcha przez nieautoryzowane osoby. Zabrania się używania substancji rozpuszczalnych typu benzyna, rozpuszczalnik, 

alkohol do czyszczenia obudowy urządzenia. Zabrania się wystawiania urządzenia na nadmierne promienie słoneczne, zakurzenie bądź zabrudzenie. 

Smartwatch należy przechowywać w suchym miejscu. Nie należy go używać w wilgotnych miejscach jak łazienka.  

2.Ładowanie 

Nasze smartzegarki są wyposażone w port który obsługuje wszystkie klasyczne porty USB typu 2.0 lub wyższe, po wyciągnięciu zegarka z pudełka należy go 

naładować do 100% (trwa to zwykle około 2-3 godziny) w tym celu należy wpiąć do działającego portu USB tak żeby na wyświetlaczu pokazało się 

powiadomienie o ładowaniu. Po ładowaniu należy umieścić go w pasku który zapinamy na ręce, strona włożenia jest dowolna. 

3.Parowanie z telefonem 

Żeby zegarek korzystał z wszystkich funkcji należy go sparować z Smartphonem wyposażonym w system Android albo iOS. Ze sklepu Play lub AppStore 

należy ściągnąć aplikacje Fun Do lub FunDo Pro, aplikacje są w 100% darmowe. Po ściągnięciu, włączeniu aplikacji i zaakceptowaniu warunków umowy i 

korzystania z niektórych podzespołów naszego telefonu należy przejść do zakładki „jeszcze” prawy dolny róg, później należy oznaczyć na „Dodaj sprzęt+” 

jeżeli nasze zegarek jest w zasięgu i jest włączony będzie opisany jako M3s po dodaniu go wyświetli nam się komunikat o zezwolenie korzystanie z 

bluetooth, sparowanie lub zezwolenie z warunków umowy. Aplikacje można pobrać z : 

 
4.Aktualizacja zegarka 

Jest to bardzo prosta czynność ale niezmiernie potrzebna do poprawnego wyświetlania informacji na naszym zegarku, po sparowaniu telefonu z zegarkiem 

należy przejść do naszej aplikacji wejść w zakładkę „Jeszcze” na dole powinna być funkcja „Aktualizacje” proszę przejść w nią a powinna zacząć się 

aktualizacja naszego Smartwatcha, proszę nie blokować telefonu w trakcie aktualizacji i nie wychodzeniu z ekranu aktualizacji. 

5.Obsługa 

Zegarek jest bardzo prosty w obsłudze, jest wyposażony tylko w jeden przycisk oznaczony kółkiem na dole ekranu, po kliknięciu następuje zmiana 

wyświetlanej informacji, po przytrzymaniu kółka następuje otworzenie odpowiednio wcześniej wyświetlanej informacji, np. po przytrzymaniu kółka na 

informacji „More” wyświetli nam się menu w którym możemy zresetować zegarek, wysłać sygnał na nasz telefon, lub go wyłączyć. 

6.Aplikacja 

Aplikacja ma szereg możliwości od zliczania dziennych danych i wpisywaniu ich do raportów dziennych, wszelkie interakcje z zegarkiem są głównie 

odbywane przez aplikacje z naszego telefonu, aplikacja ma także w zakładce „Jeszcze” synchronizacje z aplikacjami wbudowanymi w nasze urządzenie czyli 

„Apple Zdrowie” i „Android Zdrowie”. 

    
7.1 Pogoda, czas, ikona bluetooth, data, temperatura, stan baterii 

 
7.2 Krokomierz, spalone kalorie, przebyty dystans 

 
7.3 Pulsometr 

 
7.4 Monitor snu  

 
7.5 Wybór typu sportu 

 
8.Importer: 
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