
Ustawienia:

Ustawienia Bluetooth: włącz / wyłącz Bluetooth w zegarku.

Zegar: typ zegara, do wyboru są pary zegarków w
trybie czuwania. Czas zostanie zsynchronizowany po 
połączeniu z aplikacją Fundo.

Ekran wybudzania odbiera powiadomienie: możesz ustawić
wybudzanie ekranu zegarka po odebraniu wiadomości. Czas 
pracy baterii ulegnie skróceniu.

Wyświetlacz: ustaw czas wyświetlania ekranu i regulację 
jasności.

Dźwięk: możesz wybrać profil dzwoniącego, wybrać Dzwonek,
wybrać dzwonki powiadomień.

Jednostka: ustaw metryczne lub brytyjskie.

Resetuj: odzyskiwanie urządzenia.

Transmisja danych: telefon komórkowy do pobrania aplikacji 
Fundo, po pomyślnym nawiązaniu połączenia, dane kroków, 
dane tętna, jakość snu, wiele sportów mogą być przesyłane do
urządzenia mobilnego.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SMARTWATCH ZAXER ZW26

Dziękujemy za wybranie naszego inteligentnego zegarka.
Możesz przeczytać tę instrukcję i dokładnie zrozumieć 
zasady użytkowania i obsługi sprzętu. Firma zastrzega sobie
prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszej instrukcji 
bez wcześniejszego powiadomienia.

Uwaga: produkt jest wodoodporny na poziomie IP68, można 
go nosić podczas mycia rąk, pływania, podczas deszczu itp.

Nie używaj go podczas gorącego prysznica / kąpieli lub sauny, 
opary przedostaną się do wnętrza urządzenia i mogą 
uszkodzić jego elementy. Takie uszkodzenia nie podlegają 



Przewodnik po operacjach
Przycisk włączania / wyłączania: Długie naciśnięcie 

włącza / wyłącza zegarek.

Krótkie naciśnięcie powoduje powrót do trybu 

czuwania. Przytrzymaj przez 10 sekund, aby ponownie

uruchomić urządzenie.

Instrukcje dotykowe: dotknij lub / i przesuń w prawo, aby
wejść do menu, przesuń w prawo, aby wrócić.

Przełączanie tarcz zegarka: przytrzymaj tarczę zegarka 
i przesuń w prawo lub w lewo, aby wybrać różne tarcze 
zegarka.
Instrukcje dotykowe: dotknij lub / i przesuń w prawo, aby
wejść do menu, przesuń w prawo, aby wrócić.

Zmiana paska zegarka: na złączu obudowy tylnej z 
paskiem znajduje się przycisk przełącznika, aby zdjąć pasek 
i zmienić go. Jest to standardowy pasek do zegarka 22 mm

Instrukcja ładowania: ten produkt posiada ładowanie 
magnetyczne. Podłącz punkt ładowania do tylnej części
szpilek ładujących urządzenia, ładuje się 
automatycznie. Pełne ładowanie trwa zwykle 2 godziny.
Obsługuje PC USB lub standardową ładowarkę 5 V.
Uwaga: Nie należy łączyć w tym samym czasie 
magnetycznego kabla ładowania dowolnych 2 
pinów z materiałem przewodzącym, może to 
spowodować zwarcie.

Połączenie zegarka z telefonem

Zegarek łączy się z telefonem, najpierw pobierz aplikację 
„Fundo” na telefon, skorzystaj z następujących 2 metod:

1) Telefon z systemem Android / iOS: zeskanuj poniższy 
obraz kodu QR za pomocą przeglądarki lub dowolnego 
skanera, aby pobrać „Fundo”.
2) Telefon z systemem Android: wyszukaj i pobierz 
aplikację „Fundo” z Google Play;
3) Telefon z systemem iOS: wyszukaj i pobierz 
aplikację „Fundo” z Apps Store;

Po instalacji włącz telefon komórkowy Bluetooth i aplikację 
Fundo, potwierdź włączenie powiadomienia, dotknij „Więcej” 
w prawym dolnym rogu, wprowadź dodaj urządzenie, 
wyszukaj urządzenie „Watch6_LE” i dotknij połącz. Następnie
przejdź do strony zegarka  wyszukiwanie Bluetooth - wybierz 
włącz Bluetooth - dotknij nazwy swojego telefonu 
komórkowego na liście – potwierdź połączenie po stronie 
telefonu komórkowego. Następnie pomyślnie nawiązujesz 
połączenie Bluetooth3.0;

Tylko gdy Bluetooth 3.0 i 4.0 są połączone, zegarek może 
mieć już pełną wydajność, przesuń zegarek w dół, 
zobaczysz ikonę Bluetooth, zielony kolor u góry oznacza 
połączenie Bluetooth 3.0, niebieski kolor na dole oznacza 
połączenie Bluetooth 4.0.

Jak ustawić powiadomienia:

W ustawieniach telefonu - Zarządzanie aplikacjami 
znajdź „Fundo” Zarządzanie uprawnieniami, włącz 
wszystkie zezwalaj. W powiadomieniach – znajdź 
„Fundo”, włącz wszystkie, zezwalaj. W „Fundo” 
„Application push” wybierz wszystkie zezwalaj. 

Ponieważ protokół Bluetooth różni się w przypadku 
wszystkich marek telefonów komórkowych. Czasami 
połączenie Bluetooth będzie niestabilne między 
telefonem komórkowym a zegarkiem. Uruchom 
ponownie Bluetooth, a następnie spróbuj połączyć się 
ponownie lub przywróć ustawienia fabryczne. Jeśli 
system się zatrzymał, naciśnij i przytrzymaj przycisk 
zasilania przez około 10 sekund, aby ponownie 
uruchomić zegarek.

Główne funkcje

Połączenia: wybierz połączenie Bluetooth przez telefon 
komórkowy.

Książka telefoniczna: Synchronizuj wszystkie kontakty w
telefonie komórkowym, maksymalnie 400 kontaktów.

Dzienniki połączeń: Synchronizuj całą historię połączeń w 
telefonie komórkowym.

SMS: Synchronizuj wszystkie wiadomości w telefonie 
komórkowym (jeszcze nie obsługuje telefonu z systemem 
iOS).

Powiadomienia: Przesuń w prawo, aby przejść do menu 
powiadomień.

Synchronizacja wszystkich powiadomień z telefonu: 
takich jak Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail itp., 

Jeśli chcesz wyświetlać powiadomienia z zawartością, musisz
skonfigurować wyświetlanie szczegółów funkcji powiadomień 
Facebooka i WhatsApp w aplikacjach w telefonie. Będzie 
wibrować przy przychodzących połączeniach i 
wiadomościach.

Bluetooth: Wyszukaj urządzenie, które chcesz podłączyć, 
lub odłącz urządzenia.

Krokomierz: rejestruje kroki, które przeszedłeś w ciągu dnia, 
spalone kalorie i odległość. Codziennie o godzinie 0 
wszystkie dane będą automatycznie zapisywane i 
resetowane do 0. Cel, wyznacz cel dla codziennych kroków; 
umieść we wszystkich swoich informacjach, takich jak płeć, 
wzrost, waga itp., aby uzyskać dokładniejszy pomiar danych 
dotyczących kroków.

Monitor snu: Urządzenie automatycznie włącza monitor 
uśpienia od 21:00 do 9:00. Rejestruje czas i jakość snu, 
pomaga budować lepszy czas odpoczynku, poprawia 
jakość snu. Przesuń w górę, wprowadź opcje; Stan, 
włączanie i wyłączanie; Historia, sprawdź głęboki sen i 
lekki sen; instrukcja.

Monitor tętna: noś zegarek na nadgarstku, najlepsza 
pozycja to górna część nadgarstka, około 20 sekund 
pokaże dane tętna w czasie rzeczywistym, przesuwaj 
menu do historii, tryb obejmuje pomiar pojedynczy i 
pomiar ciągły; i instrukcje. Ogólnie rzecz biorąc, 
normalna wartość to 60-90 razy / min.

EKG: zastosuj optyczne tętno i technologię łączenia EKG, 
około 30 sekund może pokazać dane, po teście pojawi się 
w aplikacji, oznacza zapisywanie danych EKG w telefonie 
„Fundo”.

Siedzący tryb życia: ustaw długotrwałe przypomnienie o 
siedzeniu, przypomnij, że masz wstać, gdy czas się 
skończy.

Anti-lost: kliknij „znajdź telefon”, podłączony telefon 
będzie dzwonił, po znalezieniu telefonu dotknij „Zakończ, 
aby zatrzymać alarm, działa zarówno po stronie zegarka, 
jak i aplikacji.

Alarm: ustawienie maksymalnie 5 alarmów, długie 
naciśnięcie może anulować alarm.

Stoper: Pojedynczy pomiar czasu, dotknij lewej ikony, aby 
rozpocząć odliczanie, i dotknij, aby wstrzymać, dotknij 
ponownie, aby uzyskać łączny czas.

Kalkulator
Kalendarz
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