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MANUAL DE UTILIZARE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTINUT PACHET: UN CEAS, UN MANUAL DE UTILIZARE, UN CABLU ALIMENTARE. 

INSTRUCTIUNI INCARCARE: acest produs foloseste încărcarea magnetica. Puneți pinii de încărcare la partea 

din spate a pinilor de încărcare a dispozitivului, acesta se va încărca automat, suporta încărcătorul 

standard pentru telefon (5V-1A). De obicei durează aproximativ 70 de minute până la încărcare completă 

Observație: între cele două puncte de încărcare nu se poate introduce un obiect conductiv, acest lucru va 

duce la circuitare. 
 
Pentru a conecta ceasul la aplicatie “Fundo”, aceasta trebuie mai intai descarcata prin scanarea codului 
QR de mai jos, sau prin cautarea directa a aplicatiei in Google Play Store(Android), sau App 
Store(Iphone): 
 

 
 



 

 

 

 

BUTON LATERAL PORNIRE/OPRIRE 

 

 

 

 

 

 

 

După instalare, porniți mobilul, conexiunea Bluetooth și aplicația Fundo, confirmați activarea notificării, 

atingeți „More” în colțul din dreapta jos, intrați în „Add device”, căutați dispozitivul și atingeți „conectați”; 

Modul de setare a notificării: în Setări-Gestionare aplicații telefon, găsiți „Fundo” -Authority Management, 

deschideți toate permisiunile. 

Deoarece protocolul Bluetooth este diferit între toate mărcile de telefoane mobile, uneori, conexiunea 

Bluetooth va fi instabila între telefonul mobil și ceasul inteligent. Vă rugăm să reporniți Bluetooth-ul, apoi 

încercați să vă conectați din nou sau să restaurați setările din fabrică. Dacă apare „sistem oprit”, vă rugăm 

să apăsați lung butonul de alimentare aproximativ 10 secunde pentru a reporni ceasul.  

 
 
 
 
 



Ghid operatiuni 

 
Butonul lateral: o apasare scurta, afiseaza pedometrul, pasii, caloriile, distanta. 
 O apasare lunga inchide ceasul, scurta pentru a va intoarce in interfata principal. Daca ceasul se blocheaza, 
tineti lung apasat pentru a restarta ceasul. 

Gesturi panou touch: glisați dreapta / stânga / sus pentru a intra în meniul principal, după introducerea fiecărei 

funcții, glisați de la stânga la dreapta pentru întoarcere, glisați de la dreapta la stânga pentru confirmare 
 
Schimbare interfata ceas: apasati lung pe ecran, vor aparea mai multe modele, apasati scurt pe ecran pentru a  
 confirma. 
Bara status: glisati in jos pentru a accesa bara de status, va arata statusul Bluetooth, bateria, timpul, etc.  
 
Functiile principale: 
 
Functia de apelare: 
Formare numar: Apelare via Bluetooth, vorbiti la microfonul ceasului. 
Agenda telefonica: Puteti sincroniza un numar maxim de 400 de numere din agenda telefonului. 
Log apeluri: Puteti sincroniza istoricul de apeluri de pe telefon. 
SMS: Puteti sincroniza mesajele din telefon (Sistemul IOS nu este suportat inca). 
 
Bluetooth: Cautati dispozitivele pe care doriti sa le conectati. 
 
Notificari: Se vor afisa toate notificarile, inclusiv cele tip “push” (Facebook, Messenger, Whatsapp). 
 
Monitorizare somn：Ceasul va incepe sa culeaga date automat(daca este purtat la mana) in intervalul orar  9p.m 
to 9a.m.  
Înregistrează durata și calitatea somnului, vă ajută să ajustați un timp de odihnă mai bun, să îmbunătățiți calitatea 
somnului. Glisați opțiunile de introducere; Stare, pornit și oprit; Istoric, verificați somnul profund și somnul ușor. 
. 
 
Monitorizare puls:  
Purtati strâns ceasul pe încheietura mâinii, cea mai bună poziție ar fi partea superioară a încheieturii mâinii, în jur 
de 20 de secunde, si va afișa datele de frecvență cardiacă în timp real. Glisați meniul în istoric. Modul include o 
singură măsurare și o măsurare continua. În general, valoarea normală este de 60-90 de ori / min. 

ECG: adopta tehnologia optică a frecvenței cardiace și combina ECG, (aproximativ 30 de secunde pentru a afișa datele), după 

care testul va apărea in aplicatie. 
 
Presiunea arteriala: in modul masurare, asezati mana(cotul) pe o suprafata plana, si dupa aproximativ 48 de 
secunde, datele culese vor fi afisate. Presiunea arteriala va creste o data cu varsta, la barbati mai mare, la femei mai 
mica. 
 
Alergare: Apasati pe interfata sport mod, si 2 butoane vor aparea, Stop si Play. 
 
Pedometru: verificati numarul de pasi, caloriile arse, si distanta parcursa. In fiecare seara toate datele culese de-a 
lungul zilei se vor reseta automat la ora 00:00. Glisati in sus pentru a accesa optiunile: status, pornire si oprire, istoric. 
Poate afisa datele culese pe aproximativ 7 zile; 
 



Poza la comanda (conectat la telefon): porniti camera pe telefon, comutati pe ceas la meniul camera, faceti o poza 
dand comanda de pe ceas, fotografia va fi salvata pe telefon. 
 
Control muzica: functia “muzica prin Bluetooth” poate controla redarea muzicii din telefon direct pe ceas. 
 
Functia cautare telefon: apasati “find phone”, telefonul conectat prin Bluetooth va emite un sunet specific, dup ace 
ati gasit telefonul, apasati pe “End” pentru a opri alarma de pe telefon, functia este valabila si pentru telefon, si 
pentru ceas. 
 
Teme: Exista 2 interfete la alegere, analog sau digital. 
 

Gesturi: asistență pentru oprirea apelurilor prin intoarcerea ceasului cu fata in jos, oprirea alarmei, sistemul de 

aprindere a ecranului (ridicarea mâinii pentru a lumina automat ecranul), agitați pentru a răspunde la apel, etc. 
 
Alarma: se pot seta un numar de 5 alarme, tinand lung apasat pe buton, veti opri alarma. 
 
Cronometru: cronometrare simla, apasati pe iconita din stanga pentru pornire, apasati inca o data pentru pauza, 
mai apasati inca o data pentru rezultat. 
 
Limbi multiple: Auto sincronizarea este activata automat. Dupa conectarea telefonului, limba de baza a telefonului 
va fi sincronizata cu ceasul automat. Daca doriti sa adaugati manual o alta limba, dezactivati optiunea “auto” din 
aplicatie.  
 
Ceas: (fete de ceas), sunt 4 fete de ceas diferite, pe care le puteti alege; 
 
Sincronizare timp: dupa conectarea la telefon, timpul si data se vor sincroniza automat.  
 
Sunet: puteti selecta profilul, tonurile pentru apel, tonurile pentru notificari, etc;  
 
Volum: se poate ajusta volumul pentru media, tonuri de apel, notificari, etc.;  
 
Modul economic: porniti functia pentru a intra in modul “afisare ceas”, alte functii sunt oprite;  
 
Unitati: se pot selecta 2 tipuri de unitati, metrice sau imperiale;  
 
 
Sedentarism: dupa setarea unui anumit numar de ore, aplicatia va va reaminti cand este cazul sa va ridicati de pe 
scaun. 
 
Resetare setari din fabrica: in general, daca ceasul se blocheaza, sau in aplicatie nu mai sunt afisate datele, se 
poate aduce ceasul la setarile din fabrica.  
 
Despre: se va afisa modelul ceasului si varianta de soft. 
 
Transmisiile de date: toate datele culese de catre ceas vor fi afisate in aplicatie dupa ce aceasta a fost 
sincronizata cu success cu telefonul..  
 
 


