
Instrukcja obsługi 

Dziękujemy za wybranie naszego 
smartwatcha. Możesz przeczytać tę 
instrukcję i dokładnie zrozumieć 

zasady użytkowania i obsługi sprzętu.

Best-Watches.pl

IntWatch DT 88 PRO 



Firma zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian w treści 

niniejszej instrukcji.
Pakiet zawiera: 1x pudełko, 1x 
instrukcję, 1x inteligentny zegarek, 
1z pasek, 1x kabel doładowania

  I. Opis funkcji smartwatcha

„A” to ekran dotykowy. Jest w pełni 
dotykowy
„B” to klawisz powrotu: długie 
naciśnięcie włącza / wyłącza zasilanie.

1.2 Ładowanie smartwacha.
Ładowanie magnetyczne jest 
pokazane poniżej

 1.1 Przycisk



1.1 Interfejs trybu czuwania:
1) Po przesunięciu w prawo pojawi się 
interfejs wiadomości.
2) 2) Po przesunięciu w dół rozwinie się 
menu zawierające status połączenia 
Bluetooth, kod QR, status baterii, 
regulacja jasności. Przesuń w lewo, aby 
wejść do interfejsu funkcji. 
3) Przesuń w górę, aby sprawdzić stan 
połączenia Bluetooth;
4) 4) Naciśnij i przytrzymaj interfejs 
wybierania w trybie gotowości, aby 
przesunąć i wybrać pokrętło. Po 
wybraniu naciśnij i przytrzymaj, aby 
potwierdzić.

1.2 Wiadomości push
PPo przesunięciu w prawo od interfejsu 
gotowości, pojawi się interfejs 
wiadomości push. Powiąż smartwach z 
aplikacją, ustaw uprawnienia do 
powiadomień na włączone.
NNowe wiadomości otrzymane na pasku 
powiadomień telefonu komórkowego 
zostaną przesłane do zegarka. W 
zegarku można zapisać łącznie 8 
wiadomości. Stare wiadomości będą 
pokrywane nowymi wiadomościami.



1.3 Rozwijane menu
Interfejs gotowości przesuwa się w dół 
do menu rozwijanego.
1)  Ikona 1: pokazuje stan połączenia 
Bluetooth;
2)  I2)  Ikona 2: naciśnij, aby wyregulować 
jasność ekranu;
3)  Ikona 3: zeskanuj kod QR, aby 
pobrać aplikację;
4)  Ikona 4: wskaźnik baterii; 

1.4 Liczenie kroków
Opcja liczenia kOpcja liczenia kroków jest domyślnie 
włączona. Interfejs wyświetla bieżące 
liczenie kroków zegarka. Dane będą 
usuwane codziennie o godzinie 00:00.

1.5 Monitor snu
OOkres monitorowania snu: rozpoczyna 
się od 21:00 do 9:00 następnego dnia,a 
po wygenerowaniu danych wychodzi z 
trybu monitorowania snu. Dane 
dotyczące snu można zobaczyć po 
synchronizacji smartwatcha w aplikacji 
Fundo. 



1.6 Bluetooth muzyka
AndAndroid: Po połączeniu zegarka do 
ustawień telefonu, włącz mobilny 
odtwarzacz muzyczny i możesz 
kontrolować odtwarzanie / 
zatrzymywać lub przełączać utwory na 
zegarku; (Nie jest konieczne łączenie w 
aplikacji. Jeśli jest ona włączona, należy 
ją wją wyłączyć, a następnie ustawić w 
telefonie na połączenia).
Apple: Po powiązaniu aplikacji z 
zegarkiem włącz mobilny odtwarzacz 
muzyczny i możesz sterować 
odtwarzaniem / wstrzymywać muzykę i 
przełączać utwory na zegarku.

1.7 Tryb sportowy (chodzenie, 
bieganie, jazda na rowerze, wspinaczka 
górska, piłka nożna, koszykówka, tenis 
stołowy, badminton ...) 
1.7.1 1.7.1 Wybierz odpowiedni tryb 
ćwiczeń, kliknij ekran, aby przejść do 
odliczania 3, 2, 1, a następnie 
wprowadź odpowiedni tryb ćwiczeń; 
przesuń palcem po prawej stronie 
ekranu, aby szybko przejść do końca 
trybu ćwiczeń, kliknij „pause”,  



aby powrócić do trybu ćwiczeń i 
kontynuować. Naciśnięcie "�" kończy 
ćwiczenie i zapisuje dane.

1.7.2 Gdy odległość przekracza 200 1.7.2 Gdy odległość przekracza 200 
metrów lub czas ćwiczenia jest dłuższy 
niż 5 minut, dane dotyczące ćwiczeń 
można zapisać; gdy ćwiczenie zostanie 
zakończone nie spełniając, któregoś z 
warunku, pojawi się informacja „Dane 
są zbyt małe, aby je zapisać”

1.7.3 1.7.3 Po powiązaniu zegarka z aplikacją 
kliknij synchronizuj w interfejsie 
historii sportu w aplikacji, aby 
zsynchronizować dane historii sportu 
na zegarku i wyświetlić trasę oraz 
szczegółowe dane w aplikacji.

1.8 Tętno 
Załóż zegaZałóż zegarek prawidłowo na 
nadgarstku, wejdź do menu tętna, aby 
dokonywać ciągłych pomiarów. Po 
połączeniu zegarka z aplikacją dane 
tętna są synchronizowane z aplikacją w 
czasie rzeczywistym. 



Przesuń palcem w prawo po ekranie, 
aby wyjść. Jeśli chcesz ponownie 
wejść do stopera, licznik czasu został 
wyczyszczony, a pomiar został 
uruchomiony ponownie.

1.13 Znajdź telefon 
PPo powiązaniu zegarka z aplikacją 
kliknij zegarek, aby znaleźć telefon, 
na telefonie pojawi się okno 
dialogowe.

1.14 Ustawienia 
1.14.1 Siedzący tryb przypomnienia 
DoDomyślnie jest wyłączone. Po 
połączeniu się z aplikacją można 
sterować funkcją;

1.14.2 Podnieś rękę, aby podświetlić 
ekran 
DoDomyślnie jest wyłączone. Po 
połączeniu się z aplikacją można 
sterować funkcją;

1.14.3 Informacje
Aby wyświetlić nazwę Bluetooth, adres 
Bluetooth i numer wersji zegarka.



1.14.5 Wyłączenie 
Naciśnij „Zamknij”, zegarek się wyłączy.

II. Powiązanie aplikacji
1. Metoda pobierania aplikacji 
1.1 Zeskanuj kod QR, aby pobrać

AndAndroid: wyszukaj „Fundo”  Google 
Play.
iOS: 
Wyszukaj „Fundo” w sklepie z 
aplikacjami, aby pobrać. 
ikona aplikacji „Fundo” po instalacji 
wygląda następująco 

2 2 Połącz za pomocą Bluetooth
Bluetooth jest zawsze wyszukiwany 
po włączeniu zegarka, otwórz APP/K, 
wpisz „Więcej” - „Podłącz 
urządzenie”, kliknij „Wyszukaj”, 
wybierz odpowiednią nazwę 
urządzenia zegarka.

1.2 Wyszukaj w 
sklepie 
internetowym 
aplikacji, aby 
pobrać 



1.14.5 Wyłączenie 
Naciśnij „Zamknij”, zegarek się wyłączy.

II. Powiązanie aplikacji
1. Metoda pobierania aplikacji 
1.1 Zeskanuj kod QR, aby pobrać

Android: wyszukaj „Fundo”  SklepPlay
iiOS: Wyszukaj „Fundo” w sklepie z 
aplikacjami, aby pobrać. 

ikona aplikacji „Fundo” po instalacji 
wygląda następująco 

2 Połącz za pomocą Bluetooth
2.1 Niepodłączony:
BBluetooth jest zawsze wyszukiwany po 
włączeniu zegarka, otwórz APP/K, 
wpisz „Więcej” - „Podłącz urządzenie”, 
kliknij „Wyszukaj”, wybierz 
odpowiednią nazwę urządzenia zegarka.

1.2 Wyszukaj w 
sklepie 
internetowym 
aplikacji, aby 
pobrać 



2.2 Powiązanie z aplikacją: 
Synchronizacja czasu: zegarek został 
pomyślnie powiązany z aplikacją. 
Kliknij, aby zsynchronizować system 
czasu i czasu między zegarkiem a 
telefonem komórkowym.
2.3 2.3 Znajdź urządzenie
Zegarek został pomyślnie powiązany z 
aplikacją. Kliknij aplikację mobilną, aby 
znaleźć zegarek, ekran zegarka zostanie 
rozjaśniony i trzykrotnie zawibruje.
2.4 Synchronizacja danych
ZegaZegarek został pomyślnie powiązany z 
aplikacją, a dane o stanie zegarka 
można zsynchronizować z aplikacją; 
Otwórz interfejsy tętna, snu i ćwiczeń i 
możesz z powodzeniem kliknąć, aby 
wybrać datę. Kliknij ikonę u góry po 
prawej stronie, możesz udostępnić dane 
w w WhatsApp, Facebook, Twitter itp.;
2.5 Push wiadomości
Zegarek został pomyślnie powiązany z 
aplikacją, w systemie telefonu 
komórkowego zostaje włączone 
odpowiednie uprawnienie do 
powiadamiania, wejdź do aplikacji 
more-notication w aplikacji i otwórz 



2.5.1. Przypomnienie o połączeniu:
PPowiadomienie o połączeniu jest 
włączone w aplikacji osobistej. Gdy 
telefon komórkowy odbierze jedno lub 
więcej połączeń przychodzących, 
zegarek otrzyma jedno lub więcej 
powiadomień o połączeniu 
przychodzącym w tym samym czasie.
2.5.2. 2.5.2. Powiadomienie SMS:
Powiadomienia SMS są włączone w 
aplikacji osobistej. Gdy telefon 
komórkowy otrzyma jedną lub więcej 
wiadomości SMS, zegarek otrzyma 
jedno lub więcej powiadomień SMS w 
tym samym czasie.
2.5.3. Inne p2.5.3. Inne powiadomienia o 
wiadomościach aplikacji:
W aW aplikacjach osobistych, takich jak 
WhatsApp, QQ, Facebook, Twitter i 
innych, włączane jest odpowiednie 
powiadomienie o wiadomościach 
aplikacji. Telefon komórkowy otrzyma 
jedno lub więcej powiadomień o 
wiadomościach aplikacji, zegarek 
otrzyma jednocześnie jedno lub więcej otrzyma jednocześnie jedno lub więcej 
powiadomień o odpowiednich 
wiadomościach.



2.7 Tryb Nie przeszkadzać
Gdy tryb Nie przeszkadzać jest 
włączony, tylko zegarek i alarm będą 
wibrowane
2.8 Przypomnienie o piciu
UUstaw okres i częstotliwość (minuty) 
od początku do końca, kliknij, aby 
przejść do ustawienia powtarzania, 
wybierz datę przypomnienia o piciu, 
sprawdź przypomnienie o piciu i zapisz. 
Kiedy nadejdzie czas przypomnienia o 
piciu, na zegarku pojawi się wibracja i 
ikikona picia.
2.9 Siedzący tryb przypomnienia
Ustaw przedział czasu i częstotliwość 
(minuty) od początku do końca, kliknij, 
aby wprowadzić ustawienie 
powtarzania, wybierz datę 
przypomnienia siedzącego (tydzień), 
sprawdź przypomnienie siedzące i 
zapisz. Kiedy nadejdzie czas 
przypomnienia o siedzącym trybie przypomnienia o siedzącym trybie 
życia, na zegarku pojawi się wibracja i 
ikona siedzącego trybu.
2.10 Przypomnienie o budziku
Kliknij ustawienie przypomnienia o 
alarmie, aby dodać godzinę alarmu.  



Gdy nadejdzie godzina alarmu, zegarek 
wyświetli powiadomienie i będzie 
wibrował 20 razy;
2.11 Tryb przypomnienia
    a.     a. Jasny ekran: z wyjątkiem budzika, 
alarmów, przypomnień o siedzącym 
trybie życia i wody pitnej, zegarek 
wyświetla tylko jasny ekran jako 
przypomnienie;
    b.     b. Wibracje: z wyjątkiem budzika, 
alarmów, przypomnień o siedzącym 
trybie i wodzie pitnej, zegarek wibruje 
tylko w celu przypomnienia;
    c. Jasny ekran + wibracje: wszelkie 
przypomnienia, zegarek wyświetli jasny 
ekran + przypomnienie o wibracjach;
2.12 2.12 Wykrywanie tętna
Ustaw przedział czasu rozpoczęcia i 
zakończenia oraz przedział czasu 
siedzącego (minuty), sprawdź test tętna 
i zapisz.
2.13 Aktualizacja oprogramowania
AAutomatycznie wykrywa, czy wersja 
oprogramowania układowego zegarka 
jest najnowszą wersją. Gdy pojawi się 
nowa wersja, prosi o aktualizację i 
aktualizuje do najnowszej wersji.



FAQ
* Należy unikać długotrwałego 
narażenia urządzenia na ekstremalne 
temperatury, które mogą spowodować 
trwałe uszkodzenie.
* * Dlaczego nie mogę mieć ubranego 
zegarka podczas brania gorącego 
prysznica?
TTemperatura wody poczas kąpieli jest 
stosunkowo zmienna i generowane jest 
dużo pary wodnej. Para wodna znajduje 
się w fazie gazowej, a jej promień 
cząsteczkowy jest niewielki. Zwarcie w 
obwodzie wewnętrznym zegarka 
powoduje uszkodzenie płytki 
drudrukowanej zegarka i dalsze 
uszkodzenie zegarka.
* Nie można włączyć / Nie można 
naładować
Jeśli otrzymasz towar i zegarek się nie 
włącza, może to być spowodowane 
kolizją podczas transportu zegarka, a 
bateria Seiko jest zabezpieczona. 
Podłącz kabel ładujący w celu aktywacji


