
          Learn the basics

Turn on/ Turn off/ Back
•	 Press	and	hold	power	key	for	3	seconds	to	turn	on/off	smartwatch.
•	 Press	power	key	to	wake	up	the	screen.

Charging
Charge	your	smart	watch	using	the	charging	cable	provided.
•	 Connect	the	USB	plug	of	the	cable	to	power	supply	charger	or	
USB	port	in	a	computer.

•	 Connect	the	other	end	of	the	cable	to	the	charging	interface	at	
the	backside	of	the	smartwatch.	

Navigation
•	 Swipe	the	watchface	left	to	view	the	app	page.

•	 Swipe	the	app	page	right	to	return	to	watchface,	or	to	return	to	
app	page	from	upper	level	menu.

•	 Swipe	up	or	down	to	flip	through.

Tip:	
To change main menu clock style, press and hold the clock (while the 
clock on). The display will show available clock motives. Swipe left/
right, then click OK to select chosen style.

Motion gestures
•	 Flip	to	mute	incoming	call
•	 Flip	to	mute	alarm
•	Wake-up	gesture

When in standby mode (screen turned off), move the watch to wake it up
•	 Shaking	switch	mainmenu	

Shake upwards or downards to scroll the main menu
•	 Shake	to	answer	the	call

Warning:	
Please note, the motion gestures are available only after enabling 
them in Settings > Motion.

Synchronization with smartphone
•	 Scan	the	QR	code	on	the	right	to	go	to	page	
where	you	can	download	FunDo Wear app.	

•	 Download	 and	 install	 appropriate	
app	on	your	smartphone.	(Accept	app	
from	unknown	sources	if	necessary).

•	 Enable	 the	 Bluetooth	 function	 on	 both	 your	
smartwatch	and	smartphone	(make	sure	they	
are	visible	for	external	devices).

•	 Run	the	app	and	scan	for	external	devices.	Find	your	smartwatch	
on	the	of	 list	of	available	devices	connection	in	app	page,	and	
click	to	pair	the	two	devices.

•	 You	may	get	asked	for	permission	to	access	your	contacts,	call	
logs	and	messages.	Choose	appropriate.

•	 Once	 the	 pairing	 and	 synchronization	 is	 complete,	 you	 can	
control	your	smartwatch	from	your	smartphone.

Safety precautions
•	 Use	only	the	cable	provided	to	charge	smartwatch.
•	 Use	the	supplied	cable	only	with	USB-compliant	ports	and	chargers.
•	 Do	not	charge	smartwatch	in	extremely	high	or	low	temperatures.
•	 Do	not	dispose	of	the	device	in	fire.
•	 Do	not	charge	smartwatch	when	it	 is	wet,	as	it	may	cause	danger	of	
electric	shock.

•	 Protect	this	product	from	humidity,	water	and	other	liquids.
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English
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable	 in	 the	 European	 Union	 and	 other	 European	 countries	 with	
separate	 collection	 systems)	 This	 marking	 shown	 on	 the	 product	 or	 Its	
literature,	 indicates	 that	 It	 should	 not	 be	 disposed	 with	 other	 household	
wastes	 at	 the	 end	 of	 its	 working	 life.	 To	 prevent	 possible	 harm	 lo	 the	
environment	 or	 human	 health	 from	 uncontrolled	 waste	 disposal,	 please	
separate	 this	 from	 other	 types	 of	 wastes	 and	 recycle	 it	 responsibly	 to	
promote	 the	 sustainable	 reuse	 of	 material	 resources.	 Household	 users	
should	 contact	 either	 the	 retailer	 where	 they	 purchased	 this	 product,	 or	
their	 local	 government	office,	 for	 details	 of	where	 and	how	 they	 can	 take	
this	 item	for	environmentally	safe	recycling.	Business	users	should	contact	
their	supplier	and	check	the	terms	and	conditions	of	the	purchase	contract	
This	product	should	not	be	mixed	with	other	commercial	wastes	for	disposal.

Made	in	China	for	LECHPOL	ELECTRONICS	Sp.	z	o.o.	Sp.k.,	ul.	Garwolińska	1,	
08-400	Miętne.

“The	LECHPOL	ELECTRONICS	Sp.	z	o.o.	Sp.k.	company	declares	that	product	
KM0424/KM0430/KM0431	is	consistent	with	the	essential	requirements	and	
other	relevant	provisions	of	directive	2014/53/UE.	The	proper	declaration	
for	download	from	www.lechpol.eu”

① Touchscreen
② Power/back	key
③ Charging	interface

④ Microphone
⑤ Speaker
⑥ Heart	rate	sensor
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LEARN MORE
For more information on this device  

and its full owner’s manual visit: www.krugermatz.com.
Read owner’s manual carefully before using this device.

WIĘCEJ
Więcej informacji na temat tego urządzenia oraz pełna 

instrukcja obsługi dostępne są na stronie:  
www.krugermatz.com.

Przed użyciem, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi.

www.krugermatz.com

          Podstawy

Włącz/Wyłącz/Powrót
•	 Naciśnij	 i	przytrzymaj	przycisk	zasilania	przez	około	3	sekundy	
aby	włączyć/wyłączyć	zegarek.

•	 Naciśnij	przycisk	zasilania	aby	wybudzić	ekran.

Ładowanie
Zegarek	należy	ładować	za	pomocą	kabla	załączonego	w	zestawie:	
•	 Podłącz	wtyk	USB	do	 ładowarki	 sieciowej	 lub	 kompatybilnego	
portu	USB	w	komputerze;

•	 Podłącz	drugi	koniec	do	styków	ładowania	z	tyłu	zegarka.	

Nawigacja
•	 Przeciągnij	w	lewo,	aby	wyświetlić	aplikacje.

•	 Przeciągnij	w	prawo,	aby	powrócić	do	ekranu	zegarka,	lub	żeby	
wrócić	do	Menu	z	konkretnej	aplikacji.

•	 Przeciągnij	w	górę	lub	w	dół	aby	przewijać	opcje.

Wskazówka:	
Aby zmienić styl ekranu zegara, należy nacisnąć i przytrzymać ekran 
(przy włączonym ekranie zegara). Na ekranie wyświetlą się dostępne 
style zegara głównego. Przeciągnij w lewo/prawo, a następnie naciśnij 
OK, aby zatwierdzić wybór.

Ruchy i gesty
•	 Obróć,	aby	wyciszyć	połączenie	przychodzące
•	 Obróć,	aby	wyciszyć	alarm
•	Wybudzanie

W trybie oczekiwania (ekran wygaszony), porusz zegarkiem aby go wybudzić
•	 Potrząśnij	aby	przewinąć	

Potrząśnij w górę lub w dół aby przewinąć ekran
•	 Potrząśnij	aby	odebrać	połączenie

Uwaga:	
Funkcje dostępne są po włączeniu w odpowiedniej zakładce 
w Ustawieniach.

Synchronizacja ze smartfonem
•	 Zeskanuj	kod	QR	po	prawej	aby	przejść	do	strony	
z	ktrej	możesz	pobrać	aplikację	FunDo Wear.

•	Pobierz	 i	 zainstaluj	 odpowiednią	
aplikację	 na	 swoim	 smartfonie.	
(Zatwierdź	 pobieranie	 aplikacji	 z	
nieznanych	źródeł,	jeśli	to	konieczne).

•	Włącz	 Bluetooth	 na	 smartfonie	 i	 zegarku	 (upewnij	 się,	 że	 oba	
urządzenia	są	widoczne	dla	urządzeń	zewnętrznych).

•	 Uruchom	 aplikację	 i	 przeprowadź	 wyszukiwanie.		
Z	listy	dostępnych	urządzeń	wybierz	zegarek	i	połącz	się	z	nim.

•	Możesz	 zostać	 poproszony	 o	 zgodę	 na	 dostęp	 do	 kontaktów,	
spisu	połączeń	oraz	wiadomości.	Wybierz	odpowiednią	opcję.

•	 Po	 zakończonym	 parowaniu	 i	 synchronizacji,	 zegarek	 jest	
gotowy	do	pracy!

Kwestie bezpieczeństwa
•	 Do	ładowania	należy	używać	wyłącznie	załączonego	do	zestawu	kabla.
•	 Kabel	ładowarki	można	podpinać	jedynie	pod	kompatybilne	porty	USB	i	ładowarki.
•	 Nie	 należy	 ładować	 tego	 urządzenia	 w	 ekstremalnie	 wysokich/niskich	
temperaturach.

•	 Nie	należy	wrzucać	urządzenia	do	ognia.
•	 Zabrania	się	ładowania	urządzenia	jeśli	 jest	wilgotne	lub	mokre;	może	to	
stwarzać	ryzyko	porażenia	prądem.

•	 Urządzenie	należy	chronić	przed	wilgocią,	wodą	oraz	innymi	płynami.

Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie	 umieszczone	 na	 produkcie	 lub	 w	 odnoszących	 się	 do	 niego	
tekstach	 wskazuje,	 że	 po	 upływie	 okresu	 użytkowania	 nie	 należy	 usuwać	
z  innymi	 odpadami	 pochodzącymi	 z	 gospodarstw	 domowych.	 Aby	 uniknąć	
szkodliwego	 wpływu	 na	 środowisko	 naturalne	 i	 zdrowie	 ludzi	 wskutek	
niekontrolowanego	 usuwania	 odpadów,	 prosimy	 o	 oddzielenie	 produktu	
od	innego	typu	odpadów	oraz	odpowiedzialny	recykling	w	celu	promowania	
ponownego	 użycia	 zasobów	 materialnych	 jako	 stałej	 praktyki.	 W	 celu	
uzyskania	informacji	na	temat	miejsca	i	sposobu	bezpiecznego	dla	środowiska	
recyklingu	tego	produktu	użytkownicy	w	gospodarstwach	domowych	powinni	
skontaktować	się	z	punktem	sprzedaży	detalicznej,	w	którym	dokonali	zakupu	
produkt,	 lub	 z	 organem	 władz	 lokalnych	 Użytkownicy	 w	 firmach	 powinni	
skontaktować	 się	 ze	 swoim	 dostawcą	 i  sprawdzić	 warunki	 umowy	 zakupu.	
Produkt	nie	należy	usuwać	razem	z	innymi	odpadami	komercyjnymi.

Wyprodukowano	 w	 CHRL	 dla	 LECHPOL	 ELECTRONICS	 Sp.	 z	 o.o.	 Sp.k.,	
	ul.	Garwolińska	1,	08-400	Miętne.

„Niniejszym	 firma	 LECHPOL	 ELECTRONICS	 Sp.	 z	 o.o.	 Sp.k.	 oświadcza,	
że	 urządzenie	 KM0424/KM0430/KM0431	 jest	 zgodne	 z	 zasadniczymi	
wymaganiami	 oraz	 innymi	 stosownymi	 postanowieniami	 dyrektywy	
2014/53/UE.	Właściwa	deklaracja	do	pobrania	na	stronie	www.lechpol.eu”

① Ekran	dotykowy
② Przycisk	zasilania/Powrót
③ Styki	ładowania

④ Mikrofon
⑤ Głośnik
⑥ Czujnik	tętna
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