
* Nevyhazujte prosím toto zařízení a 
příslušenství do běžného domovního odpadu.

*  Dodržujte místní zákony a předpisy týkající 
se zacházení se zařízením a jeho 
příslušenstvím a podporujte recyklační proces. 

Název a obsah nebezpečných látek

Představení vzhledu a funkce

Zapnutí / vypnutí 
Zapnutí
Dlouhým stisknutím aktivačního tlačítka spustíte hodinky.
Hodinky se spouští automaticky, když jsou nabíjeny v režimu vypnutí.
Při spouštění s velmi nízkým výkonem připojte nabíječku k nabíjení 
hodinek před spuštěním po dobu 30 sekund.
Vypnout
Chcete-li hodinky vypnout, dlouze stiskněte aktivační tlačítko.
Vstupte do nabídky funkcí a vyberte Systémové nastavení> Vypnout 
Hodinky se automaticky vypnou při velmi nízkém výkonu.

Resetovat
Ve stavu zapnutí zapněte nabídku funkcí a vyberte Nastavení> Obnovit
Po resetování - hodinky se automaticky restartují. Po restartu budou 
opět hodinky spojeny.
Reboot
V zapnutém stavu přejděte do nabídky funkcí a vyberte Nastavení> 
Reboot  (restartovat).

Nabíjecí instrukce

V balení je dodávána magnetická stolní nabíječka. Připojte konektor 
USB nabíjecí základny k nabíječce USB nebo k rozhraní USB počítače. 
Zarovnejte napájecí body hodinek s kontakty nabíjecí základny, dokud 
se na obrazovce hodinek neobjeví rozhraní s pokyny k nabíjení. Pokud 
jsou hodinky velmi slabé (vyčkejte), po nabíjení po dobu asi 30 sekund, 
aby se na displeji měl zobrazil stav nabíjení.

K nabíjení použijte speciální nabíjecí základnu, která je součástí balení. 
Před nabíjením se ujistěte, že jsou nabíjecí kontakty hodinek zcela čisté.
Používejte prosím nabíječku s výstupním napětím 5V / 1A nebo 
portem USB pro PC.
Hodinky budou plně nabity asi za dvě hodiny. Na obrazovce se zobrazí 
100%, což znamená, že je baterie plně nabitá.

Stažení aplikace

Android:

Hledání FUNDO na trhu mobilních aplikací, stažení a 
instalace aplikace Fundo APP. Chcete-li stáhnout a 
nainstalovat aplikaci Fundo, naskenujte níže uvedený QR kód.

IOS
V obchodě App Store na mobilním telefonu hledejte aplikaci 
FUNDO pro stažení a instalaci. Chcete-li stáhnout a 
nainstalovat aplikaci Fundo, naskenujte níže uvedený QR kód.

Připojení aplikace

Zapněte Bluetooth v telefonu
Připojení datové funkce Bluetooth. Otevřete aplikaci pro 
přenos a související oprávnění podle pokynů v rozbalovacím 
poli. Klikněte na Více> + Přidat zařízení> Přidat zařízení, 
vyberte dostupné a klikněte na GW33_WATCH_LE v 
seznamu zařízení. Poté hodinky a mobilní telefon 
automaticky začnou navázat kontakt a synchronizovat data. 
Připojení funkce volání Bluetooth: Otevřete prohledávací 
rozhraní Bluetooth telefonu (Nastavení> Bluetooth), vyberte 
a klikněte na GW33_WATCH, připojení je úspěšné.

Tento formulář je v souladu s ustanoveními SJ / T11364
To znamená, že obsah této nebezpečné látky ve všech 
homogenních materiálech této části je pod mezními požadavky 
stanovenými v GB / T26572.
To znamená, že obsah nebezpečné látky v alespoň jednom 
homogenním materiálu komponentu překračuje mezní 
požadavky stanovené v GB / T26572 a v současné době v 
průmyslu neexistuje žádná vyspělá alternativa, která splňuje 
požadavky směrnice EU RoHs na ochranu životního prostředí.

Upozornění

Úroveň ochrany

•  Hodinky splňují požadavky úrovně ochrany IP68 normy 
ISO 22810: 2010 a jsou vhodné pro každodenní používání, 
jako je mytí rukou nebo lehký déšť. Není vhodný pro vodní 
sporty, jako je potápění nebo dlouhodobé koupání (bazén) 
nebo mořské plavání.
•  Nevztahuje se | nepoužívat ve  sprše s horkou vodou, horké 
prameny, sauny (parní místnosti), potápění, vodní lyžování, 
aktivity brodění a činnosti v hluboké vodě, které čelí 
vysokorychlostnímu toku a tlaku vody.
•  Může odolat prachovým podmínkám, jako je obývací 
pokoj, kancelář, laboratoř, lehké průmyslové studio, 
skladovací místnost atd., Není vhodný pro speciální 
prachové prostředí. 

Údržba

•  Udržujte zařízení a jeho příslušenství v suchu. Nesušte 
jej žádným topným zařízení, jako je mikrovlnná trouba 
nebo vysoušeč vlasů.
•  Pravidelnou údržbou a udržení výrobku v čistotě 
zabraňujete jeho možnému poškození.
•  Neumisťujte zařízení a jeho příslušenství do oblasti, kde 
je příliš vysoká nebo nízká teplota, protože by to mohlo 
způsobit poruchu zařízení, požár nebo výbuch.
•  Nevystavujte zařízení a jeho příslušenství silným 
nárazům nebo vibracím, aby nedošlo k poškození zařízení 
a jeho příslušenství, což by mělo za následek selhání 
zařízení.
•  Nepoužívejte zařízení na přímém slunci, vysoké teplotě, 
vlhkosti a u otevřeného ohně.
•  Nepoužívejte silné chemikálie, čisticí prostředky apod…
•  Nedovolte dětem nebo zvířatům žvýkat nebo spolknout 
zařízení. 

Ochrana životního prostředí
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