
ZAXER ZT95  
 

INTELIGENTNY ZEGAREK 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Dziękujemy za wybranie naszego inteligentnego zegarka. Przeczytaj tę instrukcję, aby w 
pełni zrozumieć działanie produktu. Inteligentny zegarek ma wiele praktycznych funkcji i 
usług ułatwiających korzystanie ze smartfona, a także niektóre funkcje związane ze 
sportem i zdrowiem.  



* Niniejsza instrukcja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. 
※ Instrukcja obsługi: 
- Przycisk zasilania: naciśnij długo, aby włączyć lub wyłączyć inteligentny zegarek lub 

naciśnij krótko, aby powrócić do trybu gotowości. Jeśli inteligentny zegarek uległ awarii, 
naciśnij ten przycisk przez 10 sekund, aby go ponownie uruchomić. 

- Przycisk Wstecz: naciśnij go krótko, aby powrócić do poprzedniego menu. 
- Gesty TP: przesuń palcem w lewo na ekranie, aby przejść do trybu tętna, lub w prawo, 

aby wejść do menu głównego. Przesuń palcem w prawo, aby wrócić, lub w lewo, aby 
przejść do następnego menu. 

- Pasek stanu: przesuń palcem w dół na stronie trybu gotowości, aby wyświetlić stan 
Bluetooth, poziom naładowania baterii, godzinę itp. 

Ładowanie: podczas ładowania inteligentnego zegarka obróć go i wyrównaj punkty styku 
kabla ładującego. Kabel ładujący jest przyciągany do inteligentnego zegarka za pomocą  
magnesu. Do ładowania smartwatcha, można użyć portu USB komputera lub 
standardowych ładowarek 5 V do smartfona. Pełne naładowanie zajmuje około 70 minut. 

Chroń dwa styki kabla ładującego przed przedmiotami przewodzącymi, aby uniknąć poparzeń 
spowodowanych zwarciem. 

Podłącz inteligentny zegarek do swojego smartfona: Pobierz aplikację „Fundo” na 
swój smartfon i zainstaluj ją. Można to zrobić na dwa sposoby, jak poniżej: 

A. Użytkownik smartfona z systemem IOS lub Android: 
Użyj przeglądarki smartfona, aby zeskanować kod QR (ustawienia - pobierz aplikację) na 
inteligentnym zegarku lub skanuj poniższy kod QR i pobierz aplikację. Możesz również 
wejść na stronę za pomocą funkcji „Skanuj” w WeChat.  
Kliknij opcję w prawym górnym rogu i wybierz pobieranie przez przeglądarkę w smartfonie. 

 

B. Użytkownik smartfona z systemem Android: Wyszukaj „Fundo” w Google Play  i 
pobierz ją. 

C.  C: Użytkownicy smartfonów Apple: wyszukaj „Fundo” w  App Store i pobierz ją. 
 Wybierz „Zgadzam się” dla każdego pytania o pozwolenie podczas instalacji aplikacji. 

Inteligentny zegarek posiada stopień wodoodporności IP68. Można go nosić w deszczu, 
podczas mycia rąk lub pływania. Nie należy go jednak nosić pod prysznicem z ciepłą 
wodą lub w saunie, ponieważ nie jest on odporny na parę. Jeśli woda dostanie się do 
inteligentnego zegarka z powodu nieprzestrzegania instrukcji, reklamacja nie zostanie 
uznana. 



 Inteligentny zegarek może realizować wszystkie swoje funkcje po podłączeniu 
zarówno przez Bluetooth 3.0, jak i Bluetooth 4.0. 

Połączenie Bluetooth 4.0: Po zainstalowaniu aplikacji uruchom ją i włącz Bluetooth 
smartfona. Aplikacja wyświetli informację o włączeniu powiadomienia. Kliknij OK'. Kliknij 

„Więcej” w prawym dolnym rogu, aby wejść na stronę dodawania urządzenia. W 
interfejsie czasu przesuń pasek stanu w dół, kliknij ikonę Bluetooth, aby włączyć 
Bluetooth. Wyszukaj inteligentny zegarek i kliknij „Połącz” na swoim smartfonie. 

 W przypadku niektórych smartfonów z Androidem nazwę zegarka można wyszukać po włączeniu GPS.  

Połączenie Bluetooth 3.0: Wejdź do głównego menu smartwatcha, wyszukaj żądaną 
nazwę urządzenia Bluetooth w menu  „Bluetooth ', wybierz „ Włącz Bluetooth '', kliknij 
żądany smartfon, kliknij  „ OK '' w monicie połączenia Bluetooth i kliknij „Zgadzam się”, 

aby wyświetlić monit o zezwolenie na korzystanie ze smartfona. 
Sprawdź połączenie Bluetooth: Jeśli symbol Bluetooth w menu rozwijanym jest zielony, 
oznacza to, że Bluetooth 4.0 został podłączony; jeśli jest niebieski, oznacza to, że został 
podłączony Bluetooth 3.0; jeśli jest niebieski w górnej części i zielony w dolnej, oznacza 

to, że Bluetooth 3.0 i Bluetooth 4.0 zostały połączone. 

Konfiguracja powiadomień:  
1) Na swoim smartfonie wprowadź kolejno „Ustawienia”, „Zarządzanie 
aplikacjami”, „Fundo” i  „Zarządzanie uprawnieniami” i włącz wszystkie 

uprawnienia. 2) Następnie wprowadź kolejno „Zarządzanie powiadomieniami” i 
„Fundo” i włącz wszystkie uprawnienia.  

3) Uruchom „Fundo”, wybierz kolejno „Więcej”, „Powiadomienie push aplikacji” i 
„Włącz działanie w tle”, wejdź do zarządzania aplikacją i wybierz „Bez ograniczeń. Kliknij 

„Wstecz”. Pojawi się monit o ponowne włączenie automatycznego startu. 
4) Włącz automatyczny start. Kliknij „Wstecz” i wybierz aplikacje, dla których chcesz 

mieć synchroniczne powiadomienia, takie jak QQ, WeChat. WeChat . 

 W przypadku niektórych smartfonów „Fundo” należy dodać do białej listy oszczędzania energii, aby uniknąć 
zabijania w tle, gdy poziom naładowania baterii smartfona jest niski.  

Rozwiązywanie problemów: 
Rozwiązanie w przypadku braku powiadomień: Powiadomienia inteligentnego zegarka są 

zsynchronizowane z powiadomieniami na smartfonie (dotyczy to powiadomień o 
wiadomościach, połączeniach przychodzących, wiadomościach QQ lub wiadomościach 

WeChat). Dlatego jeśli na Twoim smartfonie nie ma takich powiadomień, na Twoim 
smartwatchu nie będzie takich powiadomień. Rozwiązaniem jest wejście w „Ustawienia” i 

„Powiadomienie” na smartfonie, wyszukanie odpowiednich aplikacji i włączenie ich 
powiadomień. 

Rozwiązywanie problemów: różne smartfony prawdopodobnie mają różne protokoły 
Bluetooth, co może powodować niestabilne połączenie Bluetooth między smartfonem a 
inteligentnym zegarkiem. Aby rozwiązać ten problem, wyłącz i włącz Bluetooth swojego 
smartfona lub przywróć ustawienia domyślne inteligentnego zegarka. Jeśli inteligentny 

zegarek uległ awarii, naciśnij przycisk zasilania, aby go ponownie uruchomić. 

Funkcje: 



● Wiadomość: do synchronizacji wiadomości w smartfonie (nie dotyczy smartfonów z 
systemem IOS) 

● Książka telefoniczna: do synchronizacji kontaktów w smartfonie 
● Historia połączeń: do synchronizacji historii połączeń w smartfonie 

● Wybierz: do łączenia się ze smartfonem w celu wykonywania połączeń telefonicznych z 
inteligentnego zegarka 

● Ćwiczenia: kliknij, aby przejść do trybu wielu ćwiczeń, wybierz ćwiczenie i kliknij ekran, 
aby rozpocząć ćwiczenie. Każde ćwiczenie zawiera dane o czasie trwania, spalonych 
kaloriach, liczbie kroków itp. Jeśli chcesz przerwać lub zatrzymać ćwiczenie, kliknij 

odpowiednia ikonę na ekranie  
● Krokomierz: rejestruje liczbę kroków, zużycie kalorii i pokonany dystans każdego dnia. 

O godzinie 12 każdej nocy zapisuje dane z tego dnia i resetuje się. Przesuń palcem w 
górę po ekranie, aby przejść do strony z opcjami takimi jak „Stan” (w tym „Włącz” i 

„Wyłącz”), „Poprzednie rekordy” (w tym lokalne poprzednie rekordy z poprzednich dni), 
„Cel” (do ustawiania kroku liczba każdego dnia) i „Dane osobowe” (do wprowadzania płci, 
wzrostu, wagi i innych informacji w celu uzyskania dokładniejszych danych dotyczących 

ćwiczeń). 
● Elektrokardiogram: za pomocą technologii optycznego pomiaru tętna inteligentny 

zegarek może uzyskać elektrokardiogram w ciągu kilku sekund. Po pomiarze na ekranie 
pojawią się litery „ToAPP”, a elektrokardiogram zostanie zapisany w aplikacji „Fundo” na 

smartfonie. Możesz udostępniać swoje elektrokardiogramy innym osobom w celach 
informacyjnych. 

● Monitorowanie tętna: dopasuj inteligentny zegarek do nadgarstka. Najlepiej byłoby 
nosić go na części nadgarstka blisko ramienia, aby uzyskać tętno w czasie 

rzeczywistym 
(zwykle 80 do 90 razy na minutę). Po kliknięciu symbolu startu na najniższej pozycji 

inteligentny zegarek zacznie wyświetlać komunikat „Pomiar…” i po około 20 sekundach 
odczytuje tętno. Przeciągnij palcem w dół po ekranie, aby przejść do strony z opcjami 

przeglądania poprzednich pomiarów tętna. 
● Ciśnienie krwi: Podczas pomiaru ciśnienia krwi połóż ramię płasko. Inteligentny 
zegarek może zmierzyć ciśnienie krwi około 48 sekund później. Zwykle osoby starsze 

mają wyższe ciśnienie krwi niż osoby młodsze, a mężczyźni mają wyższe ciśnienie krwi 
niż kobiety. 

● Monitorowanie snu: inteligentny zegarek rejestruje czas trwania i jakość snu od 
godziny 21:00. do 9 rano, aby pomóc Ci dostosować czas pracy i czas odpoczynku, aby 
poprawić jakość snu. Przesuń palcem w górę po ekranie, aby wejść na stronę z opcjami 
takimi jak „Status” (w tym „Włącz” i „Wyłącz”), „Poprzednie rekordy” (w tym czas trwania 
głębokiego snu i czas lekkiego snu) i „Pomoc” (zawierający szczegółowe wskazówki do 

użycia). 
● Powiadomienie i siedzącym trybie życia: Możesz ustawić maksymalny czas 

siedzenia, przez który inteligentny zegarek ma emitować dźwięk, aby automatycznie 
przypominał Ci o maksymalnym czasie siedzenia. 

● Monitorowanie stężenia tlenu we krwi: Naciśnij „OK”, aby wejść na stronę 
monitorowania tlenu we krwi. Tlen we krwi (SPO2H) odnosi się do tlenu we krwi (zwykle 

94% do 99%). 
● Powiadomienia: Możesz przeglądać wiadomości QQ i wiadomości WeChat w czasie 

dzięki tej funkcji po połączeniu inteligentnego zegarka z aplikacją „Fundo” na 
smartfonie. ● Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth: inteligentny zegarek może 

odtwarzać muzykę w smartfonie. 
● Fotografowanie przez Bluetooth: Gdy smartfon nie jest zablokowany, inteligentny 
zegarek przejdzie w tryb fotografowania przez Bluetooth, a smartfon przejdzie na stronę 



fotografowania. Kliknij inteligentny zegarek, aby robić zdjęcia. Zrobione zdjęcia zostaną 
zapisane na Twoim smartfonie. 

● Bluetooth: Służy do wyszukiwania urządzenia do podłączenia lub rozłączania 
urządzenia, które zostało podłączone. 

● Motyw: Do wyboru są dwa tła w trybie gotowości. 
● Kalendarz: służy do wyświetlania kalendarza. 

● Alarm: Możesz ustawić pięć alarmów lub przytrzymać ekran, aby usunąć alarm. 
● Stoper: służy do jednokrotnego lub wielokrotnego pomiaru czasu. 

● Licznik: służy do prostych obliczeń. 
● Kod QR: Jest kod QR. Aplikację „Fundo” można pobrać za pomocą funkcji „Scan” za 

pomocą przeglądarki w smartfonie. 
● Konfiguracja: służy do ustawiania inteligentnego zegarka. 

Bluetooth: Służy do włączania lub wyłączania Bluetooth. 
Zegar: Oferuje „Tarcze zegara (do wyboru jest wiele tarcz zegara) i„ Synchronizację 
czasu 
”(jest domyślnie włączona. Po podłączeniu inteligentnego zegarka do smartfona wyświetla 

się czas i czas na smartfonie zostaną zsynchronizowane. Jeśli potrzebne jest ręczne 
ustawienie czasu, wyłącz tę funkcję). 

Ekran włączony przy wiadomości: Jeśli ta funkcja jest włączona, ekran będzie 
włączony po każdym komunikacie; (jednak zużywa ona dużo energii). 

Dźwięk: służy do wybierania dzwonków połączeń przychodzących i wiadomości lub 
regulowania głośności multimediów, dzwonków, wiadomości itp. 

Wyświetlacz: Służy do regulacji jasności ekranu i czasu wyłączenia podświetlenia. 
Jednostka: służy do wyboru systemu metrycznego lub brytyjskiego dla jednostek danych. 
Język: funkcja automatycznej synchronizacji jest włączana automatycznie, więc język na 
inteligentnym zegarku zostanie zsynchronizowany zgodnie z językiem na smartfonie po 
połączeniu inteligentnego zegarka ze smartfonem. Aby wybrać język ręcznie, wyłącz tę 

funkcję. 
Przywróć ustawienia domyślne: Zazwyczaj każdy problem z oprogramowaniem można 

rozwiązać, przywracając ustawienia domyślne. 
Informacje: służy do przeglądania modelu i wersji oprogramowania inteligentnego 

zegarka. 
Zapobieganie zgubieniu telefonu: Możesz kliknąć „Szukaj” na inteligentnym zegarku, 
aby znaleźć swój smartfon. W takim przypadku smartfon uruchomi alarm. Możesz także 
przeszukać inteligentny zegarek za pomocą powiązanej aplikacji na smartfonie. W takim 

przypadku inteligentny zegarek uruchomi alarm. 
● Gesty: Możesz obrócić inteligentny zegarek, aby wyciszyć połączenie 

przychodzące lub budzik, albo użyć gestu (podnieść rękę), aby obudzić system lub 
uścisnąć dłoń, aby odebrać połączenie. 

● Transmisja danych: pobierz aplikację „Fundo” na swój smartfon. Po połączeniu 
się ze smartfonem inteligentny zegarek może przesyłać dane o liczbie kroków, tętnie, 

jakości snu i trybie wielu ćwiczeń do smartfona. Niektóre dane wymagają ręcznej 
synchronizacji. 
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