
 

Uživatelský návod Smart CF007 

 

Po zakoupení hodinek naleznete v balení 1x Smart watch a 1x nabíjecí adaptér. Je důležité, aby jako 

první po zakoupení hodinek jste napojili nabíjecí adaptér na hodinky a nechali nabíjet po dobu cca 2-

3 hodin, aby došlo k plnému naformátování baterky. Hodinky jsou dodávány se 2 druhy napájecích 

adapterů- plochý a kulatý ve tvaru hodinek- oboje však fungují na magnetickém principu a je důležité, 

abyste 2 magnetické výstupy na nabíječce zapojily správně na póly na zadní straně hodinek. Správné= 

zapojení poznáte tak, že Vám hodinky krátce zavibrují- displej se na cca 2 sekundy rozsvítí a uvidí 

v pravém horním rohu hodinek indikaci nabíjení, tak jak jste zvyklý například u mobilního telefonu. 

Párování s mobilní aplikací. 

Výrobce doporučuje pro párování s mobilním telefon aplikaci Fundo. Aplikace je volně ke stažení na 

Google play a App store. Případně je možné využít čtečku QR kódu (pokud již máte na Vašem 

mobilním telefonu nainstalovanou) a nasnímat QR kód na přiloženém anglickém manuálu. 

Po stažení a nainstalování aplikace Fundo je nutné jako první potvrdit stisknutí OK přechod do 

nastavení notifikací Vašeho mobilního telefonu. Pro aplikaci Fundo a následně se vrátit zpět do 

aplikace. Dále přichází na řadu spárování Vašich hodinek s mobilním telefonem. To nastavíte 

kliknutím na 3 tečky v pravém spodním rohu s nápisem More, otevře se Vám nová stránka a první 

pole nahoře bude + Add device- zvolte. Následně se vám načtou všechna zařízení v blízkém okolí- Vás 

zajímá zařízení s názvem CF007. Kliknutím potvrdíte a vyčkáte na spárování zařízení- po spárování se 

Vám potvrdí správné spojení což poznáte i tak, že se Vám na hodinkách automaticky aktualizuje 

stejný čas a datum, které máte v mobilním telefonu a vrátíte se na úvodní stranu aplikace. 

Následně si na této úvodní straně můžete nastavit vše potřebné. V záložce Me- si nastavíte Vaše 

osobní údaje. Dále přes SMS notifikace a notifikace příchozích hovorů, zda-li chcete přenášet 

upozornění do Vašich chytrých hodinek. 

Pokud se během párování vyskytne jakákoliv chyba ověřte nejdříve, zda-li je na Vašem mobilním 

telefonu zapnuté Bluetooth ( na hodinkách není třeba zapínat). 

Všechny aplikace pro chytré hodinky, které jsou volně dostupné jsou zatím bohužel v angličtině. 

Jedná se však pouze o základní slova, která i dle přiložených ikonek není těžké odhadnou či si přeložit 

a je jen otázkou času než si toto vše ozkoušíte. 

V případě jakéhokoliv dotazu či problému s párováním Vašich hodinek se na nás neváhejte kdykoliv 

obrátit na email info@ziskoun.cz a rádi Vám s úvodním nastavením pomůžeme. 
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