
SMART WATCH ULTI D-32 

 

 
 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Drogi Kliencie, 

Dziękujemy za zakup naszego produktu.  
Ten inteligentny zegarek z wodoodpornym kolorowym wyświetlaczem służy jako monitor 

aktywności fizycznej, który mierzy tętno i rejestruje zużycie kalorii. Monitor aktywności fizycznej 
obsługuje również GPS. Zegarek monitoruje sen, wysyła powiadomienia o połączeniach i 

wiadomościach, a także świetnie sprawdza się jako odtwarzacz muzyki. 
 

 

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Przed użyciem 
urządzenia należy dokładnie się z nią zapoznać. 

 

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:  

 

1 x inteligentny zegarek ULTI D-32 

1 x kabel ładujący USB 

1 x instrukcja obsługi 

 

 



 

PODSTAWOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
Kompatybilne wersje systemów oraz Bluetooth: 

Android 4.4 i nowsze wersje 

IOS 8.0 i nowsze wersje 

BT 4.0 

• Ekran dotykowy: sterowanie dotykowe 

• Pojemność baterii: 380 mAh 

• Rozdzielczość ekranu: 240x240 

• Czas pracy: 160–180 godzin 

• Czas czuwania: 360–380 godzin 

• Czas ładowania: 1,5 godziny 

• Języki obsługi zegarka: angielski, francuski, hiszpański, polski, portugalski (Brazylia), 
włoski, niemiecki, niderlandzki, malajski, indonezyjski, czeski, wietnamski, rosyjski, 
turecki, arabski, birmański, grecki  

• Języki obsługi aplikacji: angielski, niemiecki, chiński, hiszpański, włoski, francuski, 
portugalski (Portugalia), portugalski (Brazylia), rosyjski, indonezyjski, polski, wietnamski, 
hebrajski, arabski, perski, tajski, birmański, turecki, japoński, koreański 
Przechowywanie danych: dane zarejestrowane w inteligentnym zegarku zostaną 

usunięte o godzinie 24.00. Można ponownie wyświetlić te dane za pośrednictwem 

aplikacji  

• Silnik wibracyjny 

• Sposób ładowania: ładowanie przez USB 

• Wodoodporność: IP67* 

* IP67 oznacza całkowitą pyłoszczelność i ochronę przed zanurzeniem w wodzie – na 

głębokości od 15 cm do 1 metra 

 

 

Funkcje zegarka:  

• Odtwarzanie muzyki przez Bluetooth 

• Kontrola muzyki odtwarzanej z telefonu 

• Dowolny wybór spośród wielu tarcz 

• Obsługa GPS 

• Monitorowanie snu 

• Krokomierz, licznik kalorii podczas treningu, spalanie kalorii, licznik przebytych 

kilometrów 

• EKG (z technologią PPG + EKG, pomiar zajmuje tylko minutę) 

• Dodatkowe funkcje: budzik, kalendarz, stoper, kalkulator 

  
 

 



CZĘŚCI 

 
1. Kolorowy inteligentny ekran 

dotykowy 

2. Przycisk wł./wył. 

3. Zapięcie  

4. Metalowy wtyk 

5. Dziurkowany pasek na nadgarstek 

6. Port ładowania 

7. Czujnik tętna 

 

 

OSTRZEŻENIA 

 

Urządzenie jest wyposażone w sprzęt elektryczny, który w przypadku nieprawidłowego 

użytkowania może spowodować obrażenia ciała. Na przykład: dłuższy kontakt może 

powodować alergie skórne u niektórych użytkowników. Aby zmniejszyć podrażnienie, 

należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, które znajdują się na 

następnych stronach, aby zapewnić właściwe użytkowanie i pielęgnację.  

• Podczas ładowania nie należy narażać urządzenia na działanie cieczy, wilgoci lub 

deszczu. Nie należy ładować urządzenia, gdy jest ono wilgotne, ponieważ może to 

spowodować porażenie prądem elektrycznym oraz obrażenia.  

• Urządzenie należy utrzymywać w stanie czystym i suchym. Nie używać 

agresywnych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia.  

• Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występują jakiekolwiek 

istniejące dolegliwości, na które może mieć wpływ użytkowanie tego urządzenia.  

• Nie należy zapinać paska zbyt ciasno. Jeśli urządzenie jest gorące lub ciepłe albo 

powoduje podrażnienie skóry lub dyskomfort, należy przerwać korzystanie z 

niego i skonsultować się z lekarzem.  

• Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich 

temperatur.  



• Nigdy nie pozostawiać urządzenia w pobliżu otwartego ognia, np. kuchenki, świec 

lub kominka.  

• Ten produkt NIE jest zabawką – nie wolno pozwalać dzieciom ani zwierzętom 

domowym bawić się nim. Zawsze przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci. 

Połknięcie urządzenia lub jego drobnych części składowych może skutkować 

zadławieniem.  

• Nigdy nie należy zgniatać, otwierać, próbować naprawiać ani demontować tego 

urządzenia. Takie postępowanie spowoduje utratę gwarancji i może spowodować 

zagrożenie bezpieczeństwa.  

• Nie używać urządzenia w saunie ani w łaźni parowej.  

• Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z żadnymi ostrymi przedmiotami, 

ponieważ może to spowodować zarysowania i uszkodzenia.  

• Urządzenie, jego baterię oraz opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi 

przepisami.  

• Nie należy sprawdzać powiadomień ani informacji na wyświetlaczu urządzenia 

podczas prowadzenia pojazdu ani w innych sytuacjach, w których rozproszenie 

uwagi mogłoby spowodować obrażenia ciała lub stanowić zagrożenie. Podczas 

ćwiczeń należy zawsze zwracać uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim 

otoczeniu. 

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII 

• NIE rozbierać, modyfikować, przerabiać, przekłuwać ani NIE uszkadzać urządzenia 

ani baterii.  

• NIE wyjmować baterii; nie jest ona przeznaczona do wymiany przez użytkownika. 

• NIE należy narażać urządzenia lub baterii na działanie ognia, eksplozji ani innych 

zagrożeń.  

 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ZDROWIA 

• W przypadku posiadania wszczepionego rozrusznika serca lub innego 

wewnętrznego urządzenia elektronicznego, przed użyciem czujnika tętna należy 

skonsultować się z lekarzem.  

• Optyczny czujnik tętna na nadgarstku emituje zielone światło i od czasu do czasu 

miga. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku chorowania na padaczkę 

lub wrażliwości na migające światła.  

• Wyrób, akcesoria, pulsometr i związane z nim dane są przeznaczone wyłącznie do 

celów informacyjnych – a nie medycznych – i nie powinny być wykorzystywane 

do diagnozowania, monitorowania, leczenia jakichkolwiek chorób lub 

dolegliwości ani zapobiegania im.  

• Odczyty tętna mają charakter wyłącznie poglądowy. Producent ani sprzedawca 

nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje błędnych odczytów. Technologia 

optycznego monitorowania tętna na nadgarstku zazwyczaj zapewnia 

najdokładniejsze oszacowanie tętna użytkownika, jednak istnieją pewne 



ograniczenia związane z tą technologią, które mogą spowodować, że niektóre 

odczyty tętna będą niedokładne w pewnych warunkach; mogą mieć na to wpływ 

cechy fizyczne użytkownika, dopasowanie urządzenia oraz rodzaj i intensywność 

aktywności. 

• Inteligentny zegarek wykorzystuje czujniki, które śledzą ruch użytkownika i 

monitorują inne parametry. Dane i informacje są gromadzone przez urządzenie w 

celu oszacowania aktywności użytkownika i monitorowania jego parametrów 

(m.in. dane dotyczące kroków, snu, odległości, tętna i spalania kalorii), ale mogą 

być niedokładne.  

• U osób cierpiących na egzemę, alergię lub astmę istnieje większe 

prawdopodobieństwo wystąpienia podrażnień lub alergii skórnych 

spowodowanych noszeniem urządzenia.  

• Niezależnie od tego, czy występują powyższe dolegliwości, w przypadku 

pojawienia się dyskomfortu lub podrażnienia skóry na nadgarstku, należy usunąć 

urządzenie. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 2–3 dni po zaprzestaniu noszenia 

urządzenia, należy skontaktować się z lekarzem.  

• Jeżeli urządzenie jest w kontakcie ze spoconą skórą przez ponad dwie godziny, 

należy oczyścić i osuszyć opaskę oraz nadgarstek, aby uniknąć podrażnień skóry.  

• Długotrwałe tarcie i ucisk mogą podrażniać skórę, dlatego po dłuższym noszeniu 

należy zrobić przerwę i zdjąć opaskę na godzinę.  

• Należy regularnie czyścić nadgarstek i zegarek, zwłaszcza po spoceniu się podczas 

ćwiczeń lub wystawieniu urządzenia na działanie substancji takich jak mydło lub 

detergenty, których cząstki mogą się osadzać na wewnętrznej stronie urządzenia.  

• Inteligentny zegarek jest wodoodporny, ale noszenie mokrej opaski nie jest dobre 

dla skóry.  

 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ŁADOWANIA: 

 

Przed pierwszym użyciem należy upewnić 

się, że zegarek jest w pełni naładowany. 

Standardowe, 5-stykowe gniazdo 

ładowania USB, kompatybilne z portem 

USB komputera lub standardową 

ładowarką 5 V do telefonu komórkowego.  

Pełne naładowanie zegarka zajmuje około 

70–90 minut.  

 

 

 



SPOSÓB NOSZENIA 

 

1. Najlepiej nosić opaskę za 

wyrostkiem kości łokciowej (2) 

2. Należy dostosować rozmiar opaski 

odpowiednio do rozmiaru 

nadgarstka za pomocą jednego z 

otworów regulacyjnych 

3. Czujnik (1) powinien znajdować się 

blisko skóry i nie powinien się 

przemieszczać  

 

OBSŁUGA INTELIGENTNEGO ZEGARKA 

Wyłączanie/włączanie zasilania 

Po pełnym naładowaniu zegarka należy nacisnąć i 

przytrzymać boczny przycisk wł./wył. przez 3 sekundy, 

aby włączyć urządzenie.  

 

 

PRZYCISKI  

Boczny przycisk wł./wył.: 

- Nacisnąć przycisk jeden raz, aby powrócić do głównego ekranu pokazującego czas  

- Nacisnąć i przytrzymać (3 s), aby wyłączyć lub włączyć zegarek  

- Nacisnąć i przytrzymać (10 s), aby ponownie uruchomić zegarek 

Gesty dotykowe:  

- Przesunąć w prawo / w lewo / w górę, aby przejść do menu głównego 

- W inteligentnym menu przesuwać między ikonami funkcji na ekranie 

- Można otworzyć każdą funkcję, dotykając jej ikony 

- W menu z widokiem 4 aplikacji należy przesunąć w lewo do następnej strony i w 

prawo, aby wrócić na poprzednią stronę.  

 

 

 

 

 

Przycisk wł./wył.  



*domyślny styl w menu zegarka to widok inteligentny, jak pokazano na poniższym 
obrazku. W przypadku chęci zmiany widoku należy nacisnąć ikonę diagramu kołowego 

. Następnie można wybrać menu z widokiem 4 aplikacji. 
 

                                   
INTELIGENTNY WIDOK MENU       WIDOK USTAWIEŃ       MENU Z WIDOKIEM 4 APLIKACJI 

 

ABY WYBRAĆ TARCZĘ ZEGARKA, należy dotknąć i przytrzymać palec na ekranie. Następnie 

przesuwać palcem między wszystkimi tarczami zegarka i dotknąć OK, aby zatwierdzić 

wybraną tarczę. 

 

 PAROWANIE ZEGARKA Z TELEFONEM 

 



 

Pobieranie aplikacji mobilnej 

 

1. Aby pobrać aplikację FUNDO, należy zeskanować powyższy kod QR. Można 

również zeskanować kod na zegarku (pod ikoną aplikacji).   

 

2. Można również pobrać aplikację ze sklepu Google Play (użytkownicy systemu 

Android) lub App Store (użytkownicy iPhone'a). 

Ustawienia parowania 

1. Po instalacji włączyć funkcję Bluetooth w telefonie oraz aplikację FunDo → 

potwierdzić włączenie powiadomień → dotknąć „więcej” (more) w prawym 

dolnym rogu → dotknąć „dodaj urządzenie” (add device) i wyszukać urządzenie 

„watch 5”, a następnie wybrać „połącz” (connect) → Nawiązane zostanie 

połączenie przez Bluetooth 4.0. 

 

2. Następnie należy włączyć Bluetooth w zegarku → wyszukać ikonę Bluetooth w 

menu zegarka → wybrać „włącz Bluetooth” (turn on Bluetooth) i dotknąć nazwy 

telefonu komórkowego na liście → potwierdzić połączenie na swoim telefonie 

komórkowym → Nawiązane zostanie połączenie przez Bluetooth 3.0. 

Zegarek jest w pełni funkcjonalny dopiero po połączeniu przez obie wersje 

Bluetooth (3.0 oraz 4.0). Aby sprawdzić, czy zegarek jest prawidłowo 

połączony, należy przesunąć w dół na ekranie zegarka, gdzie widoczna jest 

ikona Bluetooth. Zielony kolor u góry oznacza połączenie przez Bluetooth 3.0, 

niebieski kolor u dołu oznacza połączenie przez Bluetooth 4.0.  

Protokół Bluetooth może różnić się w zależności od marki telefonu komórkowego. Może się 

zatem zdarzyć, że połączenie Bluetooth między telefonem komórkowym a inteligentnym 

zegarkiem będzie czasem niestabilne. 

Należy wyłączyć i włączyć Bluetooth ponownie, a następnie podjąć próbę ponownego 

połączenia lub przywrócić ustawienia fabryczne, jeśli system został zatrzymany; należy 

nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez około 10 sekund, aby ponownie uruchomić 

zegarek.  

 

 

 

 

 

 



SZYBKI PRZEGLĄD / KLUCZOWE PUNKTY 
 

 Otworzyć aplikację i skonfigurować swój profil. 
 

 Przejść do sekcji „urządzenie” (device) i kliknąć „dodaj urządzenie” 
(add device) w aplikacji. 

 
 Wybrać urządzenie z listy wyszukiwania (włączyć Bluetooth na obu 

urządzeniach – w telefonie i zegarku). 
 

 Po nawiązaniu połączenia czas zegarka zostanie zaktualizowany 
automatycznie.  
 

 Należy ustawić powiadomienia o wiadomościach/połączeniach. 
 

 

USTAWIENIE POWIADOMIEŃ: 

1. Krok: Przejść do ustawień telefonu → zarządzanie aplikacjami (application 

management) → wyszukać „FunDo” i otworzyć ustawienia aplikacji → 

zarządzanie uprawnieniami (permission management) → włączyć wszystkie 

uprawnienia.  

 

2. Krok: Otworzyć aplikację „FunDo” → kliknąć więcej (more) → ustawienia 

powiadomień aplikacji (app notification setting) → zezwolić na uruchamianie 

aplikacji w tle (włączyć uprawnienia).  

Uwaga: należy upewnić się, że na telefonie przyznano uprawnienia wszystkim aplikacjom 

zewnętrznym, które mają wysyłać powiadomienia na zegarek, aby otrzymywać 

powiadomienia na pasku powiadomień telefonu.  

Aktualizacja oprogramowania: 

Po nawiązaniu standardowego połączenia przez Bluetooth otworzyć aplikację „FunDo” → 

kliknąć więcej (more) w prawym dolnym rogu → kliknąć ustawienia urządzenia (unit 

settings) – jeśli dostępna jest nowa wersja, pojawi się pasek postępu; proces aktualizacji 

zajmie 3,5 minuty, a po jego zakończeniu zegarek automatycznie się włączy i ponownie 

nawiąże połączenie. Należy wyłączyć, a następnie ponownie włączyć Bluetooth. 

 

WPROWADZENIE DOTYCZĄCE GŁÓWNYCH FUNKCJI: 

UWAGA: dane zarejestrowane na inteligentnym zegarku zostaną usunięte o godzinie 

24.00. Można ponownie wyświetlić te dane za pośrednictwem aplikacji. 



Połączenia telefoniczne 

Wybieranie numeru: rozmowa telefoniczna przez Bluetooth za pośrednictwem telefonu 

komórkowego, rozmowa z poziomu zegarka. 

Książka telefoniczna: synchronizacja wszystkich kontaktów w telefonie komórkowym, 

maks. 400 kontaktów. 

Rejestr połączeń: synchronizacja całej historii połączeń z telefonem komórkowym. 

Wiadomości SMS: synchronizacja wszystkich wiadomości z telefonem komórkowym 

(funkcja nie jest jeszcze dostępna w systemie iOS) 

Bluetooth: wyszukanie urządzenia, które ma być połączone lub rozłączone.  

Krokomierz: sprawdzanie liczby kroków wykonanych w ciągu dnia, spalonych kalorii i 

przebytej odległości. Każdego dnia o godzinie 0.00 wszystkie dane będą automatycznie 

zapisywane w aplikacji i resetowane do zera w zegarku. Aby sprawdzić status oraz historię 

(dla 7 dni) lub ustawić cele i inne dane osobowe (płeć, wzrost, waga...), należy przejść do 

funkcji, a następnie przesunąć palcem w górę na ekranie.  

Monitorowanie snu: inteligentny zegarek włączy się automatycznie od godz. 21.00 do 9.00 

Zegarek rejestruje czas trwania i jakość snu (sen głęboki i płytki); pomagając przy tym 

wyregulować czas odpoczynku i poprawić jakość snu. Aby sprawdzić status i historię, po 

przejściu do tej funkcji należy przesunąć palcem w górę na ekranie.   

Monitor pracy serca: należy zapiąć zegarek ciasno przy nadgarstku, najlepsze miejsce to 

górna część nadgarstka. Po naciśnięciu przycisku Start na ekranie po 20 sekundach pojawią 

się bieżące informacje o tętnie. Normalna wartość wynosi 60–90 uderzeń/min. Aby 

sprawdzić historię lub instrukcję, po przejściu do tej funkcji należy przesunąć palcem w dół 

na ekranie.  

EKG: wykorzystuje technologię optycznego pomiaru tętna i EKG, dane zostaną wyświetlone 

po około 30 sekundach. Po wyświetleniu wyniku w aplikacji dane dotyczące EKG są 

zapisywane w aplikacji „FunDo” w telefonie. 

Przypomnienia o zbyt długim siedzeniu: można ustawić przypomnienie o zbyt długim 

pozostawaniu w pozycji siedzącej, aby zegarek po określonym czasie powiadomił o 

konieczności wstania. 

Ruch: (system wykrywania gestów) wyciszenie połączenia, alarmu, odebranie połączenia, 

podświetlenie ekranu – wszystko to można zrobić prostym gestem ręki. 

Styl: do wyboru dwa style trybu gotowości  

Ustawienia: 

– Typ zegarka: do wyboru jest 12 tarcz dla trybu gotowości. 

– Dźwięk: można wybrać profil dzwoniącego, dzwonki, dźwięk powiadomienia.  

– Głośność: regulacja głośności dla mediów, dzwonków, powiadomień itp. 



 

Alarm: można ustawić 5 alarmów; należy nacisnąć i przytrzymać, aby anulować alarm. 

Stoper: pojedynczy pomiar czasu; należy dotknąć ikony po lewej stronie, aby rozpocząć 

pomiar czasu; dotknąć, aby zatrzymać i dotknąć ponownie, aby zobaczyć łączny czas. 

Ustawienie Bluetooth: włączenie/wyłączenie Bluetooth w zegarku.  

Tryb oszczędzania energii: w tej funkcji zegarek jest włączony, aby pokazywać czas, a inne 

funkcje są wyłączone; jasność ekranu wyświetlacza jest zmniejszona. 

Ochrona przed zgubieniem: należy kliknąć „znajdź telefon” (find phone), połączony telefon 

zacznie dzwonić i alarmować. Po znalezieniu telefonu należy dotknąć „zakończ” (end) na 

ekranie telefonu, aby wyłączyć alarm. Działa zarówno z poziomu zegarka, jak i aplikacji (w 

przypadku chęci znalezienia zegarka za pomocą aplikacji w telefonie).  

Informacje o urządzeniu: można wyświetlić model zegarka i wersję oprogramowania. 

Transmisja danych: Po zainstalowaniu aplikacji „FunDo” i pomyślnym sparowaniu telefonu 

z inteligentnym zegarkiem można przesyłać dowolne dane (kroki, tętno, jakość snu itp.) z 

zegarka do aplikacji mobilnej. 

 

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

– Aplikacja oraz inteligentny zegarek muszą pozostawać włączone. 

– Smartphone oraz inteligentny zegarek muszą znajdować się w odległości 8 metrów. 

– Niektóre telefony automatycznie wyłączają aplikację w celu oszczędzania energii.  

   W takim przypadku należy zmienić ustawienia telefonu w Mobile Manager lub w centrum 

   bezpieczeństwa, aby aplikacja zawsze pozostawała włączona. 

– Należy wyłączyć tryb oszczędzania energii. 

– W przypadku problemów z ustawieniem urządzeń należy zwrócić się o pomoc online. 

 
KONSERWACJA 
 
→ Jeśli opaska zmoknie (np. od potu lub podczas kąpieli), należy dokładnie ją oczyścić i 
osuszyć przed ponownym założeniem na nadgarstek.  

→ Przed ponownym założeniem opaski należy upewnić się, że skóra jest sucha. 

→ NIE należy myć urządzenia monitorującego środkami czyszczącymi do użytku 
domowego. Należy użyć detergentu bez mydła, dokładnie spłukać i wytrzeć miękkim 
ręcznikiem lub chusteczką. 



→ Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym i nie jest przeznaczony do diagnozowania, 
leczenia, ani zapobiegania jakiejkolwiek chorobie. Nasze urządzenia nie spełniają 
standardów dotyczących urządzeń medycznych ani naukowych urządzeń pomiarowych, ale 
dostarczają możliwie dokładnych informacji w oparciu o zebrane pomiary. 

 

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji 

Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany 
wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu 
zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej 

utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten 
sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się 
zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze 
sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go 
recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska. 

 Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w 
obowiązujących dyrektywach WE. 


