
Instrukcja obsługi RP40 

 
Jak ładować? 

Stacja ładująca jest dołączona do RP40. Ta stacja ładująca jest wyposażona we wtyczkę USB. 

Wtyczkę tę możesz podłączyć np. do laptopa lub ładowarki smartfona lub tabletu (jeśli ma port 

USB). 

 

Uwaga: nie zaleca się ciągłego umieszczania RP40 w stacji ładującej w celu ładowania 

akumulatora. Nadmierne ładowanie akumulatora może znacznie skrócić jego żywotność. Aby 

zapewnić jak najdłuższy czas pracy akumulatora, mądrze jest ładować go tylko wtedy, gdy jest 

prawie rozładowany. 

 

Przed pierwszym użyciem 

Przed włączeniem RP40 zaleca się naładowanie go w całości. Podłącz stację ładującą do portu 

USB (lub ładowarki telefonu), a następnie włóż RP40 do stacji ładującej. 

 

Po podłączeniu RP40 zacznie krótko wibrować i pokaże na ekranie wskaźnik procentu 

naładowania. 

 

Włączanie i wyłączanie 

RP40 włączasz naciskając i przytrzymując przez dłuższy czas prawy przycisk z czerwonym 

pierścieniem. RP40 uruchomi się teraz i wyświetli ekran powitalny. 

 

Czy chcesz wyłączyć RP40? Następnie ponownie naciśnij i przytrzymaj przez dłuższy czas prawy 

przycisk z czerwonym pierścieniem. RP40 poprosi o potwierdzenie, czy chcesz go wyłączyć 

("power off?"). 

 

Przyciski i ekran dotykowy 

RP40 ma dwa przyciski: 

 

• Przycisk z czerwonym pierścieniem (prawy górny róg): Do włączania i wyłączania RP40. Służy 

również do (dez)aktywacji ekranu RP40. 

 

• Przycisk ze srebrnym pierścieniem (na dole po prawej): Do szybkiego przełączania między 

wyświetlaniem czasu a wyświetlaniem informacji (krokomierz, zużycie kalorii, licznik odległości 

itp.). Służy również do powrotu do ekranu sygnatury czasowej ze wszystkich ekranów. 

 



• Ekran dotykowy: na ekranie sygnatury czasowej możesz przesuwać palcem we wszystkich 

kierunkach, aby uzyskać różne opcje: 

 

 • Przesuń w górę i w dół: szybkie opcje jasności ekranu i przełączanie między trybami 

    dziennym i nocnym. 

 • Przesuń w prawo: uruchom tryb sportowy (wybierz sport). 

 • Przesuń w lewo: menu wyboru ze wszystkimi dostępnymi opcjami. 

 • Naciśnij i przytrzymaj ekran sygnatury czasowej, aby wyświetlić menu wszystkich 

    dostępnych tarcz zegarka. 

 

Pobierz aplikację (Android lub iOS) 

Aby sparować RP40 ze smartfonem lub tabletem, zainstaluj aplikację „FunDo Pro”. Tę aplikację 

można znaleźć w Google Playstore lub Apple App Store na swoim urządzeniu. 

 

Sparuj RP40 ze smartfonem lub tabletem 

Wykonaj poniższe czynności, aby podłączyć RP40 do smartfona lub tabletu po zainstalowaniu 

aplikacji „FunDo Pro”: 

 

• Przejdź do menu opcji (przesuń palcem w lewo z ekranu sygnatury czasowej). 

• Przejdź do „Settings”. 

• Przejdź do „BT Settings”. 

• Upewnij się, że „Power” jest ustawione na „On.”. Jeśli nie, kliknij „Zasilanie”, aby go włączyć. 

• Otwórz aplikację „FunDo Pro” i zezwól na jej używanie. 

• Kliknij „More”. 

• Kliknij „Add device”. 

• Wybierz „GT05”. 

Gratulacje, Twój smartwatch jest teraz połączony z Twoim urządzeniem. 

 

Zmień tarczę zegarka 

Naciśnij i przytrzymaj ekran sygnatury czasowej, aby wyświetlić menu wszystkich dostępnych 

tarcz zegarka. Możesz przesuwać palcem w lewo i w prawo, aby zobaczyć wszystkie opcje. Po 

dokonaniu wyboru kliknij „OK”. 

 

 

 

 

 



Opcje 

 

Włącz pulsometr 

Przejdź do menu opcji (przesuń palcem w lewo z ekranu sygnatury czasowej) i kliknij 

„Heartrate”. Kliknij „Start”, aby rozpocząć pomiar. 

 

Aby wyświetlić tętno w EKG (elektrokardiogram), wybierz opcję „EKG” z menu opcji. 

 

Włącz ciśnieniomierz 

Przejdź do menu opcji (przesuń palcem w lewo z ekranu sygnatury czasowej) i kliknij „Blood 

pressure”. Kliknij „Start”, aby rozpocząć pomiar. 

 

Włącz miernik tlenu 

Przejdź do menu opcji (przesuń palcem w lewo z ekranu sygnatury czasowej) i kliknij „Oxygen”. 

Kliknij „Start”, aby rozpocząć pomiar. 

 

Włącz tryb sportowy 

Aby włączyć tryb sportowy w RP40, przesuń palcem w prawo z ekranu znacznika czasu, wybierz 

sport, który chcesz uprawiać i kliknij „Go” na kolejnym ekranie. 

 

RP40 będzie teraz automatycznie odliczał od 3 do 0, po czym wszystkie ważne pomiary zostaną 

zachowane. 

 

Aby wyświetlić dane po wyłączeniu ekranu, przesuń palcem w prawo na ekranie sygnatury 

czasowej. 

 

Zatrzymujesz pomiar, klikając ekran trybu sportowego i naciskając lewy, czerwony przycisk 

„stop”. Możliwe jest również chwilowe wstrzymanie pomiaru, klikając w ten sam sposób prawy, 

zielony przycisk 'pauza'. 

 

Po zatrzymaniu pomiaru nadal masz możliwość zapisania całego okresu pomiarowego prawym, 

zielonym przyciskiem lub usunięcia go lewym, czerwonym przyciskiem. 

 

Uwaga: Jeśli podłączyłeś RP40 do smartfona lub tabletu, zmierzone dane można również znaleźć 

w aplikacji „FunDo Pro”. 

 

 



Pomocne wskazówki 
 

Zmień język 

Jeśli chcesz zmienić język, w którym ustawiony jest RP40, wykonaj poniższe czynności: 

 

• Przejdź do menu opcji (przesuń palcem w lewo z ekranu sygnatury czasowej). 

• Przejdź do „Language”. 

• Przejdź do „Auto sync” i kliknij „Off”. 

• Przejdź do „Language” i wybierz preferowany język. 

 

Ręczna zmiana czasu w RP40 

Aby ręcznie zmienić czas w RP40, wykonaj poniższe czynności: 

 

• Przejdź do menu opcji (przesuń palcem w lewo z ekranu sygnatury czasowej). 

• Przejdź do „Clock”. 

• Przejdź do „Time sync” i kliknij „Off”. 

• Teraz kliknij datę lub godzinę w menu „Clock”, aby zmienić je ręcznie. 

 

Uwaga: Jeśli ręcznie wprowadziłeś czas, będziesz musiał również ręcznie przełączyć się między 

czasem letnim i zimowym. 

 

Resetowanie RP40 do ustawień fabrycznych 

Aby zresetować RP40 do ustawień fabrycznych, wykonaj poniższe czynności: 

 

• Przejdź do menu opcji (przesuń palcem w lewo z ekranu sygnatury czasowej). 

• Przejdź do „Settings”. 

• Kliknij „Reset”. 

• Potwierdź reset, naciskając ponownie przycisk „Reset”. 

 

Uwaga: jeśli zresetujesz RP40 do ustawień fabrycznych, zostanie on całkowicie usunięty. 

Wszystkie zapisane przez Ciebie dane i ustawienia zostaną usunięte. 

 

Czyszczenie styków ładowarki 

Podczas noszenia RP40 tłuszcze ciała odkładają się na wewnętrznej stronie zegarka. Może to 

uniemożliwić kontakt RP40 z ładowarką i nie będzie go już ładować. Dlatego mądrze jest 

regularnie czyścić tył RP40. Możesz to zrobić na przykład za pomocą wacika i odrobiny wody z 

mydłem. 

 



Uwaga: RP40 jest wodoodporny IP68. Dzięki temu nie musisz się martwić o uszkodzenie przez 

wodę, czyszcząc go w ten sposób. 

 


