
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za wybranie naszego produktu!

Aby w pełni zrozumieć i korzystać z tego urządzenia, poznać wszystkie funkcje i prostą 

metodę obsługi, przeczytaj najpierw niniejszą instrukcję.



Nie używaj go podczas gorącego prysznica / kąpieli lub sauny, opary przedostaną się do urządzenia,

uszkadzając elementy. 

Instrukcja przycisków:

Przycisk górny  ： włącznik / wyłącznik zasilania przez długie naciśnięcie przycisku; krótkie 

naciśnięcie przycisku powoduje podświetlenie ekranu przy wyłączonym ekranie,

Dolny przycisk: przejście do trybu działań

Instrukcje dotykowe  ： Kliknij Enter; przesuń w prawo, aby wrócić; przesuń w dół, aby wejść do 

paska stanu  ， przesuń w lewo, aby wejść do centrum powiadomień  ， przesuń w prawo, aby wejść

do menu głównego.

Wymienny pasek  ： Przełącznik na złączu między paskiem a kopertą zegarka, przesuń go do 

środka, aby zdjąć istniejący pasek, w ten sam sposób, aby ustawić nowy pasek.

Instrukcja ładowania: ten produkt przyjmuje ładowanie pinów magnetycznych. Wsparcie w 

ramach ładowarki telefonu 5 V i gniazda portu USB. Umieść pin ładujący podłączony z tyłu pinów 

ładowania urządzenia, aby naładować. Pełne ładowanie trwa zwykle 2 godziny, czas czuwania 

urządzenia do 30 dni, 5-10 dni pracy. Nie używaj zegarka podczas ładowania. Uwaga: Nie należy 

łączyć w tym samym czasie magnetycznego kabla ładowania dowolnych 2 pinów z materiałem 

przewodzącym, może to spowodować zwarcie. 

Zegarek łączy się z telefonem, najpierw pobierz aplikację „FitCloudPro” na telefon, zapoznaj 

się z następującymi 2 metodami: 

1) Telefon z systemem Android / iOS: zeskanuj poniższy obraz kodu QR za pomocą przeglądarki 

lub dowolnego skanera, aby pobrać. 



2) Telefon z systemem Android: wyszukaj i pobierz aplikację „FitCloudPro” z Google Play; Telefon

z systemem iOS: wyszukaj i pobierz aplikację „FitCloudPro” z Apps Store; 

Po instalacji włącz Bluetooth w telefonie i aplikację FitCloudPro, potwierdź powiadomienia i 

wszystkie inne pytania o pozwolenie „FitCloudPro” są włączone i uzupełnij dane osobowe. Wskaż 

„Dodaj urządzenie”, wyszukaj urządzenie „L16” (włącz GPS w smartfonie przed powiązaniem) i 

dotknij połącz. Jak ustawić przypomnienie o powiadomieniu: W „FitCloudPro” - Urządzenie - 

Powiadomienia wybierz odpowiednie aplikacje, włącz przełącznik. Co mam zrobić, jeśli nie 

otrzymam powiadomień? 

1. Powiadomienia zegarka to synchroniczne powiadomienia telefoniczne z centrum powiadomień, 

takie jak połączenia przychodzące, SMS, WhatsApp, WeChat itp., Jeśli telefon nie otrzymuje 

powiadomień w centrum powiadomień, to zegarek również nie może ich odbierać, musi być 

ustawiony jako telefon w stanie odbierać powiadomienia o odpowiednich aplikacjach, włącz 

uprawnienia do powiadomień w ustawieniach telefonu. 

2. Jeśli nadal nie otrzymuję żadnego powiadomienia po kroku 



(1). Zresetuj zegarek do ustawień fabrycznych, wprowadź ustawienia Bluetooth w telefonie i 

sprawdź, czy podłączone urządzenie ma „L16”. Jeśli tak, rozparuj, wyłącz Bluetooth telefonu, a 

następnie włącz go ponownie, aby ponownie nawiązać połączenie. 

3. Jeśli wszystkie powyższe 2 kroki nie mogą rozwiązać problemu z powiadomieniem, odinstaluj 

„FitCloudPro” i pobierz je ponownie. Pamiętaj, zaakceptuj wszystkie uprawnienia. Aplikacja 

zapyta, kiedy instalacja się zakończyła i na samym początku włącz aplikację, a następnie połącz się 

ponownie. 

Aktualizacja oprogramowania: Po podłączeniu Bluetooth, w „FitCloudPro”, dotknij „Urządzenie-

„ Wersja oprogramowania ”- przypomni Ci, czy jest dostępna nowa wersja do aktualizacji. Podczas 

aktualizacji pokaże pasek procesu, poczekaj, aż się zakończy. Zegarek uruchomi się ponownie i 

ponownie połączy aplikację telefonu. Nie używaj zegarka podczas aktualizacji. Zajmuje 3-5 minut.

 Główne cechy: 

● Język / Czas / Data  ： Synchronizacja języka / daty / godziny między telefonem komórkowym a 

inteligentnym zegarkiem po podłączeniu 

● Tarcze zegarka w trybie czuwania: dostępne są pary tarcz zegarka dla opcji, długie naciśnięcie 2 

sekundy na ekranie głównym umożliwia przełączanie różnych tarcz zegarka. 

● Pasek stanu: Pociągnij w dół z ekranu stanu gotowości. Zostanie pokazane następujące 

informacje Stan połączenia Bluetooth / stan baterii / regulacja jasności / kod QR do pobrania 

FitCloudPro. 

● Powiadomienia: Synchronizacja i wyświetlanie powiadomień aplikacji, takich jak Facebook, 

WhatsApp, SMS, e-mail itp., Między telefonem komórkowym a Smart Watch. Na zegarku można 

wyświetlić do 8 powiadomień. Dostosuj ustawienia w aplikacji Fundo i zezwól na wyświetlanie 

powiadomień (uprawnienia aplikacji). Jest w stanie odrzucać połączenia przychodzące za 

pośrednictwem zegarka.



●Informacje o aktywności: Wyświetlanie danych dotyczących treningu i zdrowia, w tym kroków, 
dystansu, zużycia kalorii. Dane te będą zapisywane codziennie do północy (12:00), a następnie 
resetowane do wartości 0 na następny dzień. Możesz sprawdzić poprzednie dane w historii. 

Zdrowie: 

Funkcja monitorowania tętna: 

Po uruchomieniu tej funkcji tętno mierzone jest przez urządzenie skanujące powierzchnię naczyń 

włosowatych skóry zielonymi diodami optycznymi. Zaczekaj około 2 sekundy na rozpoczęcie 

pomiaru i rejestracji. Przejdź do innych menu, aby zatrzymać pomiar. Zapoznaj się z informacjami 

na temat średniego tętna, tętna podczas ćwiczeń dla swojej grupy wiekowej i płci w Internecie i / 

lub poproś lekarza o poradę. 

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie pokazane wartości mają jedynie 

charakter informacyjny. 

Funkcja ciśnienia krwi: Połóż ręce płasko na powierzchni i nie ruszaj się. Gdy ta funkcja jest 

aktywna, potrzeba około 45 - 50 sekund pomiaru i odczytu, aby uzyskać wynik 

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie pokazane wartości mają jedynie 

charakter informacyjny. 

Funkcja elektrokardiogramu (EKG): Urządzenie łączy w sobie optyczny czujnik tętna i czujnik 

EKG, aby wyświetlać informacje o czynności serca użytkownika w celach informacyjnych. Gdy ta 

funkcja jest aktywna, potrzeba około 30 sekund pomiaru i odczytu, aby dostarczyć wynik do 

przeglądu w aplikacji. 

Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie pokazane wartości mają jedynie 

charakter informacyjny. 



Funkcja tlenu we krwi: Poziom tlenu we krwi (SP02H) to ilość tlenu krążącego we krwi. 

Zapoznaj się z informacjami na temat zdrowej lub nieprawidłowej zawartości tlenu we krwi dla 

swojej grupy wiekowej i płci w Internecie i / lub poproś lekarza o poradę.
Uwaga: urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Wszelkie pokazane wartości mają jedynie 
charakter informacyjny. 

 Monitor snu: Monitorowanie snu będzie automatycznie aktywne od 22:00 do 8:00 następnego 
dnia rano. Szczegóły dotyczące jakości snu możesz sprawdzić w aplikacji Fundo na telefonie. 

● Funkcja stopera: Naciśnij przycisk start i pauza, ponownie naciśnij, aby zatrzymać.
 
● Pilot (muzyka): Umożliwia aktywację i sterowanie odtwarzaniem muzyki w telefonie za pomocą
Smart Watch (na telefonie powinna być zainstalowana aplikacja do odtwarzania muzyki). 
Informacje: Sprawdź numer modelu, adres Bluetooth, numer wersji Resetuj: dotknij, aby 
zresetować wszystkie dane (tryb fabryczny). 

Funkcja alarmu: Możesz ustawić kilka godzin budzenia za pomocą aplikacji Fundo w telefonie. 
Siedzący tryb przypominania o piciu: za pomocą aplikacji ustaw czas ćwiczeń i / lub przypomnienie
o piciu. 

Funkcja wyszukiwania telefonu: gdy urządzenie i telefon są połączone, funkcja wyszukiwania 
telefonu może obsługiwać lokalizowanie telefonu komórkowego. Wybierz „Znajdź telefon” i 
zlokalizuj swój telefon za pomocą dzwonka / dźwięku pochodzącego z telefonu.

 Budzenie nadgarstka: Możesz „wybudzić” zegarek ruchem nadgarstka. Ustaw tę funkcję w 
aplikacji. Należy pamiętać, że może to zwiększyć zużycie energii.
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