
 

Instrukcja obsługi 

Smartwatch F1 

 
Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem 



Dziękujemy za wybranie naszego produktu! 

 

Aby zapoznać się z kompleksowym zrozumieniem i wykorzystaniem tego urządzenia, poznać wszystkie 

funkcje i prostą metodę działania, należy najpierw przeczytać tę instrukcję. 

Funkcje w podręczniku użytkownika mogą być nieco inne z fizycznym, należy dokonać końcowe produkty 

jako standard. 

Pakiet: 

Pudełko upominkowe O ne, jedna instrukcja obsługi, jeden inteligentny zegarek i jeden przewód 

ładujący. 

● Jak naładować: Otwórz blokadę USB i włóż przewód ładowania do właściwej pozycji. 

● Jak używać Włóż kartę SIM:   najpierw włóż igłę do otworu gniazda karty SIM, a następnie 

gniazdo jest na zewnątrz. I włóż kartę SIM do prawej strony gniazda. Proszę znaleźć zdjęcie jak 

poniżej w celu odniesienia. 

Uwaga: ten produkt obsługuje GSM 2G siecis  z kartą micro-SIM  i wsparcie ROM do 64gm. 

● Jak go używać: 

Przycisk zasilania: długie naciśnięcie powoduje Włączanie/wyłączanie zasilania, krótkie naciśnięcie 

powoduje powrót ekranu głównego. A ekran jest włączony lub wyłączony, jeśli krótkie naciśnięcie 

ponownie.  

Jak wybrać poprzedni lub następny krok: Firs kliknij opcje funkcji na potrzeby. Lewy    slajd dla 

bACK do poprzedniego menu, a prawyslajd do następnego menu. 

Jak wybrać płytkę wybierową: są 3 płyty wybierania, i to ścigane automatycznie w zależności od 

różnych sytuacji. Jeden jest do czuwania, jeden do chodzenia, jeden do biegania. Ponadto, można 

wybrać płytkę wybierania na chcesz, po prostu wykonaj kroki "ustawienie-automatycznie wybrać 

tablice wybierania-Zamknij", i kliknij na środku tarczy wybierania do wyboru następnego. 

●Pasek stanu:  wysuwanie z ekranu stanu gotowości. 

Górne ikony są przypomnienie sygnału, Bluetooth sytuacji, stan baterii. 

Lewy górny róg jest, kliknij na "Ring-wibrować-MUTE" 

Prawym górnym rogu jest APP QR kod, użytkownik skanuje go i pobrać "Fundo" App ze strony 

internetowej. 

Lewy dolny róg jest opcja światła i dostosować go na potrzeby. 

W prawym dolnym rogu znajduje się ikona Bluetooth, kliknij ją, aby otworzyć lub zamknąć. 

                       

 



● Krokomierz:    up-Slide do pokazywania kroków dzisiaj, a są kroki, dystans, ukończone dane 

procentowe. Kliknij środek ekranu, aby ustawić krok docelowy. Następnie w lewo-SLIde  dla 

statystyk danych bieżącego tygodnia. Zliczanie kroków jest otwarte przez 24 godziny na dobę, a 

dane zostaną zapisane w rekordzie 12:00pm, a następnie odświeżane i zaczynają się od 0.  

 
 

 

● Monitor snu:  up-Slide do poruszania się do ekranu monitora snu, a tam pokazuje 3 dane 

całkowicie, który jest całkowity czas snu, głęboki czas snu, lekki czas snu. Lewe zdjęcie poniżej jest 

cel snu, kliknij go do ustawiania czasu snu docelowego, a lewy slajd dla całkowitego czasu snu w 

bieżącym tygodniu. 

 

 

 

● Test tętna:  up-Slide do monitorowania tętna i kliknij go, aby rozpocząć, kliknij go ponownie, 

aby zatrzymać. I kolejne kliknięcia rekordu historii, pokazuje dane Max, średnie dane i minimalne 

dane każdego testu. 

 



 

● Ciśnienie powietrza, stoper,  kompas:  górny slajd na ekranie ciśnienia powietrza, może 

pokazywać aktualne dane ciśnienia powietrza za pomocą wewnętrznego czujnika ciśnienia 

powietrza. 

 
 

● Powiadomienie:  prawy slajd z ekranu gotowości, a następnie można zobaczyć powiadomienie. 

Możesz zobaczyć go z pełnoekranowym pokazał po kliknięciu. 

 

 



 

●   Multi-Sport:  lewy slajd z ekranu gotowości na ekranie trybu multi-sport. I kliknij prawą 

stronę dla innych opcji funkcji. 

Jeśli wybierzesz "Run", opcja GPS będzie otwarta automatycznie. Istnieje jedna ikona 

pozycjonowania shinning dla pozyskiwania sygnału GPS. Jeśli lokalizuje się pomyślnie, ikona 

będzie się zmieniać z czarnym kolorem, również porusza się szlak zostanie automatycznie zapisany. 

Prawy slajd do wprowadzania szlak, a następnie w górę-slajdów dla danych sportowych w 

szczegółach, prawy slajdów do zakończenia ekranu sportowego, i potwierdzić, czy trzeba zapisać 

dane sportowe, czy nie. PlEAse  należy pamiętać, że jeśli nie Sport wewnątrz drzwi, nie ma 

potrzeby, aby otworzyć funkcję GPS do oszczędzania energii. 

 

 

●   Transmisja danych:  Pobierz "Fundo" na telefon komórkowy, po  nawiązaniu połączenia,  

all dane z  pedometer, tętno, monitor snu, Multi-Sport mogą być przesyłane do terminalu mobilnego. 

Niektóre dane muszą być synchronizowane ręcznie. 

Ponieważ protokół Bluetooth różni się od wszystkich marek telefonów komórkowych. Czasami 

połączenie Bluetooth będzie niestabilne między telefonem komórkowym a inteligentnym 



zegarku. Proszę wyłączyć Bluetooth, a następnie ponownie. Jeśli inteligentny zegarek 

przestanie działać, naciśnij przycisk zasilania przez 10 sekund, aby ponownie uruchomić 

inteligentny zegarek. 

Połączenie inteligentnego zegarka z Cellphone: najpierw pobrać aplikację o nazwie FunDo do 

telefonu komórkowego i instalacji go. Istnieją dwa sposoby, jak poniżej; 

1. IPHone i telefon z Androidem: Zeskanuj kod QR jak poniżej, aby pobrać aplikację "FunDo". 

 

 

 

 
2. Android telefon komórkowy: Szukaj  "Fundo" w Google Play i pobrać go. IPHone: Szukaj 

"Fundo" w aplikacjach Store i Pobierz go. 

Po zakończeniu instalacji Otwórz  Fundo i Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym. FunDo 

umożliwi powiadomienie monit i kliknij przycisk OK. Kliknij więcej w prawym dolnym rogu, 

kliknij "Podłącz zegarek", a następnie kliknij "Szukaj" w prawym dolnym rogu, a następnie 



wyszukaj  QW03  i kliknij połączenie. WHen logo BT jest Bright White w menu rozwijanym, 

oznacza to, że połączenie zostało pomyślnie. Po    tym, Idź do oglądania menu 

głównego-Bluetooth-Szukaj nowe urządzenie-porady, które związane z telefonem 

komórkowym-kliknij OK, aby sparować zarówno zegarek i końce telefonów komórkowych, a 

następnie zarówno Bluetooth 3,0 i 4,0 połączenie zrobione, wszystkie funkcje są w stanie pracować. 

        



    

 

Wprowadzenie funkcji 
● Dial:    wsparcie GSM 2g połączenia, nie obsługuje CDMA, można również korzystać z 

Bluetooth, aby połączyć się z telefonem komórkowym i Dial-out. 

●   Bluetooth:Bluetooth Setting--on, urządzenie można przeszukiwać, kliknij na wyszukiwanie 

urządzenia Bluetooth. Włącz Bluetooth na smartfonie. Znajdź nazwę Bluetooth swojego smartfona 

na tym urządzeniu i kliknij ją. Zostanie wyświetlona parowanie, jest podpowiedź w smartfonie, 

wybierz parowanie. Połączenie Bluetooth powiodło się.  

● Wyszukaj moje urządzenie:  kliknij przycisk Start, smartfon wyświetli alert. Po znalezieniu 

smartfona kliknij Stop, aby zatrzymać alarm.   

● Kontakty:  urządzenie ma lokalną książkę kontaktów i książkę kontaktów BT.  Książka 

kontaktów BT może synchronizować wszystkie kontakty ze smartfona.  

● Komunikat:  może wysyłać i odbierać wiadomości. 

● Dzienniki połączeń:  ma lokalny rekord połączeń i rekord połączeń BT. 

● Powiadomienia:  może synchronizować funkcję powiadamiania terminalu smartphone, takich 

jak wiadomości z WhatsApp, Facebook. Jeśli chcesz wyświetlić szczegóły wiadomości, należy 

ustawić funkcję powiadamiania smartphone, aby wyświetlić szczegóły. Długie naciśnięcie jednego z 

powiadomieńs, będzie to flaga już czytać. Wybierz tak, spowoduje wyczyszczenie wszystkich 

powiadomień.   



● Zdalna kamera:  Wybierz Android lub iPhone zgodnie z telefonem. W przypadku telefonu 

komórkowego z Androidem  urządzenie może przyjmować telefony, gdy smartfon znajduje się w 

trybie czuwania. W przypadku telefonu Apple najpierw włącz aparat w telefonie komórkowym, a 

następnie urządzenie może robić zdjęcia. Zdjęcia są zapisywane w telefonie komórkowym. 

● Zarządzanie plikiem:  it  jest zarządzanie plików lokalnych i karty pamięci zarządzania. 

● Odtwarzacz muzyczny:  Włącz odtwarzacz muzyczny, przesuń w lewo, można wybrać muzykę 

Bluetooth lub odtwarzać muzykę na inteligentnym zegarku. Urządzenie może odtwarzać muzykę w 

telefonie przez synchronizację BT. Dźwięk muzyczny jest z urządzenia.  

● Przypomnienie siedzący: można ustawić czas przypomnienia, jak chcesz. 

● Ustawienias:  dostępne są różne ustawienia lokalne 

● Aparat fotograficzny: można robić zdjęcia po włączeniu aparatu. 

● Album fotograficzny:  Jeśli masz kartę pamięci, będzie ona domyślnie na karcie pamięci. Jeśli 

nie, zostanie wyświetlony monit o użycie pamięci telefonu. 

● Odtwarzacz wideo: można odtwarzać AVI. Plików wideo MP4 na urządzeniu. 

● Rejestrator wideo: nagranie wideo nagrane przez kamerę urządzenia. 

● Nagrywanie dźwięku:  nagrywanie dźwięku m ake, czas dźwięku będzie zgodny z pojemnością 

pamięci. 

●   Języki:  domyślnym językiem jest automatyczna synchronizacja z podłączonego telefonu 

komórkowego. Jeśli wybierzesz język ręcznie,    możesz  kliknąć opcję automatycznie 

Synchronizuj, wybrać opcję wyłączenia, a następnie wybrać język urządzenia. 

● Inne funkcje:   budzik, kalkulator, kalendarz, czas Światowy i tak dalej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych I elektronicznych (dotyczy 
gospodarstw domowych) 
 
Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do ich 
dokumentacji informuje, że niesprawnych  urządzeń elektrycznych lub 
elektronicznych niemożna wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. 

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia sięurządzeń 

elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku 

podzespołów polega na przekazaniu urządzenia  do wyspecjalizow anego 

punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. 
 
Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej 

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, 

prosimy 

skontaktow ać się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostaw cą, którzy 

udzielą dodatkow ych informacji. 
 
Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską 

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy 

skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie 

postępowania. 
  
IMPORTER: 

MK Company Maciej Kusaj 

Ul. Hutników 14F 
42-202 Częstochowa 

Polska 

NIP: 9492052377 
Tel.: +48 739566524 

www.abcros.pl 

 
 
*Produkt można oddać lokalnemu dystrybutorow i podczas zakupu innego urządzenia.  

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatyw nego wpływu 

na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpow iednie postępowanie z odpadami. 

Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.  

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach 

lokalnych. 

 

https://abcros.pl/

