
SMART HODINKY GW33

Dotykové funkcie:
Dlhé stlačenie: podržte displej na hlavnej obrazovke a vstúpite do menu pre výber ciferníka.
Potiahnutie dole: potiahnutím po displeji smerom nadol otvoríte skratky.
Potiahnutie doprava: potiahnutím po displeji smerom doprava spustíte športový režim.
Krátke stlačenie: krátkym dotykom potvrdíte výber.
Potiahnutie doľava: potiahnutím po displeji smerom doľava vstúpite do ponuky.
V ponuke môžete listovať potiahnutím po displeji hore a dole.

Zapnutie:
- dlhšie podržte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie, keď sú hodinky vypnuté
- hodinky sa automaticky zapnú, keď sú nabíjané
- ak majú pri prvom použití hodinky takmer vybitú batériu, zapojte ich do nabíjačky

Vypnutie:
- dlhšie podržte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie, keď sú hodinky zapnuté
- po signalizácii hodiniek pri takmer vybitej batérii sa hodinky automaticky vypnú

Reset
- vstúpte do menu, prejdite do Nastavení a zvoľte Reset
- po úspešnom resetovaní sa hodinky automaticky reštartujú. Hodinky budú odpojené od aplikácie a
všetky dáta vymazané.

Nabíjanie
Balenie obsahuje magnetickú nabíjačku. Zapojte USB do zdroja elektriny a hodinky vložte do
nabíjačky tak, aby boli zhodné konektory nabíjania s nabíjačkou.
Pri úspešnom nabíjaní sa na obrazovke zobrazí nabíjací režim. Ak bola batéria veľmi vybitá, môže
trvať až minútu pokiaľ sa obrazovka rozsvieti.
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Používajte iba špeciálnu nabíjačku obsiahnutú v balení (5V/1A). Pri nabíjaní sa uistite, že hodinky sú
vložené správne.
- Hodinky sa plne nabijú do 2 hodín, na obrazovke bude svietiť 100%
- Ak sa na obrazovke zobrazí “Charging error” alebo “Please replace” nabíjanie je poškodené.

Stiahnite aplikáciu
Otvorte obchod s aplikáciami vo vašom mobilnom telefóne a vyhľadajte FunDo

Pripojte hodinky
1. Zapnite Bluetooth v mobile aj v hodinkách
2. Otvorte aplikáciu Fundo.

a. Súhlaste s podmienkami
b. Povoľte prístup k polohe
c. Povoľte oznámenia
d. Povoľte zobrazenie navrchu

3. V pravom dolnom rohu kliknite na “Viac” a následne “Pridať zariadenie”. Vyberte Vaše
hodinky, začne sa automatické párovanie. (Povoľte prístup, ak si ho aplikácia vyžaduje)

4. Pre uskutočňovanie hovorov musíte mobil osobitne pripojiť k bluetooth hodiniek. Prejdite v
mobile do nastavení bluetooth, vyhľadajte a spárujte hodinky.

- Hodinky podporujú BT 3.0 a 4.0, takže musia byť spárované osobitne.

Oznámenia
Ak chcete dostávať oznámenia z mobilu, v aplikácii Fundo prejdite do “Viac” -> “Upozornenie” a zvoľte
si, ktoré notifikácie chcete obdržať v hodinkách.

Pozor
- Hodinky majú štandard vodotesnosti IP68, vhodný pre bežný kontakt s vodou ako je umývanie rúk
alebo dážď.
- Hodinky nie sú vhodné na plávanie, potápanie a iné vodné športy.
- Hodinky nenoste v sprche, saune, kúpeľoch, atď. Vyhnite sa kontaktu s horúcou vodou a vysokému
tlaku vody.
Údržba
- Udržiavajte hodinky a príslušenstvo suché. Nesušte s ohrievacími zariadeniami ako je mikrovlnka,
rúra alebo sušič na vlasy, atď.
- Na čistenie používajte vodu izbovej teploty.
- Nenechávajte zariadenie na mieste, kde je príliš vysoká alebo nízka teplota. Hodinky sa môžu
porúchať a vzplanúť alebo explodovať.
- Nevystavujte zariadenie a príslušenstvo silným otrasom alebo vibráciám, môžu sa porúchať.
- Vyhnite sa noseniu a používaniu hodiniek na príliš ostrom slnku, na mieste s príliš vysokou teplotou
alebo vlhkosťou a pri otvorenom ohni.
- Nepoužívajte silné chemikálie alebo čistiace prostriedky na údržbu.
- Držte mimo dosahu detí, aby zariadenie nezhltli.


