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Dank u wel voor het kiezen voor onze smartwatch. Lees deze handleiding om goed te 
begrijpen hoe het apparaat werkt en gebruikt moet worden. Het bedrijf behoudt zich het 
recht om de inhoud van deze handleiding te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. 
 

In de verpakking: smartwatch, handleiding 
 
Dit product is waterproof (IP68, stof- en waterproof). De smartwatch kan gewoon gedragen 
worden tijdens het wassen van handen en tijdens zwemmen. Het horloge kan niet gedragen 
worden in een sauna of tijdens een hete douche, de stoom en condens zijn niet goed voor 
het horloge. Als er schade ontstaat tijdens situaties die hierboven afgeraden worden, zal het 
bedrijf geen garantie kunnen bieden.  
 
 

Instructies  
Switch knop: houd lang ingedrukt om de smartwatch volledig aan of uit te zetten, houd de 
knop kort ingedrukt om het scherm aan of uit te zetten; kort op het scher drukken om terug 
naar de homepagina te gaan.  
 
Touch instructies: Druk om een menu te selecteren, swipe naar rechts om terug naar het 
begin te gaan. Op de homepagina, swipe naar beneden naar de status balk.; swipe naar 
rechts naar het meldingen overzicht; swipe naar links om je hartslag te bekijken.  
 

Oplaad instructies 
Dit product maakt gebruik van magnetisch opladen. Leg het oplaadpunt op de achterkant 
van de smartwatch om deze te laten verbinden met elkaar, zodat het horloge kan opladen. 
Gebruikelijk is, is dat het ongeveer 2 uur duurt voordat het horloge volledig opgeladen is. De 
standby batterij tijd is 30 dagen, voordat deze leeg is. Als het horloge gewoon volop gebruikt 
wordt gaat de batterij 5 tot 7 dagen mee. Het horloge kan niet gebruikt worden tijdens het 
opladen.  
 
Let op: Leg de magnetische oplader niet op een magnetische ondergrond, dit kan kortsluiting 
veroorzaken.  
 

Verbinding maken tussen smartwatch en smartphone 
Download de app die hoort bij de smartwatch “FUNDO”. Dit kan op twee manieren, door de 
QR code te scannen, of door “FUNDO” te downloaden in de Play Store of in de App Store.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Als de app geïnstalleerd is, klik dan in de app op ‘more’ and dan op ‘add devices’, zoek de 
smartwatch en verbind. Om te verbinden met de smartwatch moet er op de smartphone 
Bluetooth aangezet worden.  
 
 

Meldingen instellen 
Open de instellingen op je telefoon en zoek de instellingen voor Fundo en zet de meldingen 
aan. Ga vervolgens naar FUNDO zelf, ga naar ‘more’, ‘app notification push, zet de 
“background run” aan.  
 
Let op: zorg ervoor dat van alle apps van derden (whatsapp bijvoorbeeld), de meldingen al 
aan staan.  
 
 

Firmware update 
Als je verbonden bent met Bluetooth, kan je in de FUNDO app bij more --> Updates zien of er 
nieuwe firmware beschikbaar is om te installeren. Als dit het geval is, kan deze geïnstalleerd 
worden.  
 
(als het niet gelukt is om de update bij te werken, verbind dan opnieuw met Bluetooth en 
begin opnieuw.) 
 
Aangezien Bluetooth verschillend werkt bij elk merk telefoon, kan de sterkte van de 
bluetooth verbinding af en toe minder sterk zijn. Als dit zo is, verbind dan opnieuw met 
Bluetooth.  
 
 

Basisfuncties introductie 
Taal/ Tijd/ Datum: synchroniseert met je telefoon zodra deze verbonden is.  
Standby: houd de home knop 2 seconden in gedrukt om naar een ander scherm te gaan 
wanneer je op de homepagina.  
Slaapmonitor: de smartwatch zet de slaapmonitor automatisch aan tussen 22 uur en 8 uur. 
De data die de smartwatch dan ophaalt is in te zien in de app.  
Meldingen: als je alle meldingen binnen wilt krijgen van bijvoorbeeld Facebook, WhatsApp, 
sms, email etc., is dit te synchroniseren met je telefoon. Als je de inhoud wilt zien van de 
meldingen, is ook dit in te stellen. De smartwatch laat de vijf meest recente meldingen zien, 
je kan dan de inhoud lezen en swipen om de volgende melding in te zien. De smartwatch 
gaat trillen zodra er gebeld wordt of er meldingen binnenkomen. Druk op de home knop om 
de trillingen te stoppen.  
Statusbalk: swipe van boven naar beneden in het standby scherm. Daar kan je de Bluetooth 
status zien, het batterij percentage en je kan daar de felheid van het scherm aanpassen. Als 
je naar links swiped in de statusbalk kan je het weer zien en data van apps.  
Activiteit informatie: laat de informatie zien van de aantal stappen, afgelegde afstand, 
aantal verbrande calorieën en het wordt opgeslagen elke avond om 12 uur en alles wordt 
weer op 0 gezet. In de app kan je alle gegevens zien van voorgaande dagen.  
Muziek luisteren: luister je muziek via je telefoon, bestuur het via je smartwatch.  



Weer: het weer wordt gesynchroniseerd met de weer app van de smartphone. Om dit 
continu te laten synchroniseren, moet je je locatie en bluetooth aan hebben zodat de 
smartwatch de accurate weersituatie laat zien.  
Hartslag meten: In de smartwatch zitten hartslag sensoren, deze hebben 30 seconden nodig 
om de data te geven. Nadat het gemeten is, komt er in het scherm “ToApp” te staan, de 
meting is dan opgeslagen in de Fundo app.  
Bloeddruk meten: wanneer je je bloeddruk wilt opmeten, leg je handen dan plat op tafel, na 
ongeveer 48 seconden zal de data naar voren komen.  
Zuurstof in je bloed: SPO2H. Het percentage wordt aangegeven. 
 
 

Instellingen 
Uitzetten: druk de aan/uit knop in. 
Over het product: check het model nummer, bluetooth adres, versie nummer. 
Reset: druk op “recovery to factory mode”.  
 
 
Hartslag: na 2 seconden start de smartwatch met het meten van je hartslag. Dit doet de 
smartwatch door het groene lampje/sensor die tegen je huid aan zit. Als je wilt stoppen met 
het meten van je hartslag, swipe naar een ander menu.  
Sporten: selecteer een “sportmode” om je workout te registreren. Hij stopt met het 
opnemen als je op de aan/uit knop drukt, je kan dan kiezen om het op te slaan, te 
verwijderen of om verder te gaan. De sport functie meet je verbrande calorieën en je 
hartslag. Je kan de details in zien door te swipen.  
Wekker: je kan in de app meerdere wekkers zetten.  
Stopwatch: druk op de start/ pauze knop om de stopwatch aan te zetten of te stoppen.  
Timer: stel een tijd in die afgelopen moet worden.  
Find your Phone: druk erop en je telefoon zal een geluid maken.  
Bluetooth camera: zet je telefoon aan, in de camera app; doe hetzelfde met je smartwatch. 
Druk op je horloge om foto’s te maken, deze worden opgeslagen.  
Water herinnering: stel via de app een standaardtijd in dat je even op moet staan of om 
water te drinken.  
Herinneringen: via de app kan je herinneringen instellen. En op welke manier je herinnerd 
wordt. Dit kan bijvoorbeeld door het oplichten van het scherm of door trillingen, of door 
beide tegelijk.  
Helderheid: helderheid kan je instellen met de app. Hoe feller je scherm, hoe sneller je 
batterij leeg gaat.  
Data overzetten: alle gegevens worden opgeslagen in de smartwatch en worden overgezet 
naar de app.   
 
 

Garantie 
1. Als er kwaliteitsproblemen zijn ontstaan door de fabricage, aan het materiaal of aan 

het design binnen 1 jaar na aankoop, wordt er gratis garantie geboden. Voor de 
batterij wordt er garantie geboden voor 6 maanden. Garantie wordt alleen verleend 
mits het product gebruikt is zoals het gebruikt hoort te worden.  

2. Gebruiksschade wordt geen garantie op aangeboden.  



a. Als de schade is ontstaan omdat je het product zelf gedemonteerd hebt; 
b. Als de schade is ontstaan doordat je het laat vallen; 
c. Als de schade is ontstaan doordat het product niet op de juiste manier 

gebruikt wordt.  
 

 
 

Laat je kennis maken met die nieuwste en handigste gadgets, de zogenaamde musthaves, 
voor binnen en buiten. Deze gadgets horen in elk huishouden thuis maar zijn tevens leuke 

giftitems. Diverse soorten camera’s, lichtwekkers en allerlei andere handige en leuke items 
voor in en om het huis. De artikelen van Parya zijn op een unieke wijze ontworpen speciaal 
voor gebruiksgemak voor u als klant. Ook komen er regelmatig nieuwe artikelen van Parya. 

 
 


