
Nazwa: inteligentny zegarek / SmartWatch
Model: F3 Sport
Marka: DT NO.1
Seria / linia produktów: Sport Stylish Series
Ekran dotykowy / obsługa: NIE / przyciski funkcyjne
Rozmiar ekranu: 1,1 cala / 2,8cm
Typ ekranu: LCD
Kolorowy ekran: NIE / monochromatyczny
Zasilanie: wymienna bateria litowa CR2032 3V
Chipset: Dialog DA14580
Procesor: 32-bit ARM Cortex M0 microcontroller
Liczba rdzeni procesora: 1
Funkcja telefonu: NIE  
Funkcja powiadomień o połączeniach: TAK / ikonka /
powiadomienie dźwiękiem
Funkcja powiadomień SMS: TAK / ikonka / powiadomienie
dźwiękiem
Własna kamera: NIE
Wibracje: NIE 
Czas czuwania: do 7 dni
Czas podtrzymania napięcia: do 365 dni
Wersja bluetooth: bluetooth v4.0
Zasięg transmisji bluetooth: do 10 metrów (na otwartej przestrzeni)
Powiadomienie dźwiękami: TAK
Wodoodporność: TAK / IP68 (pełna szczelność w zanurzeniu do 30m)
Podświetlenie tarczy: TAK / elektroluminescencyjne  
Warianty kolorystyczne: TAK

• czarna koperta plus: 
◦ czarno / niebieski pasek
◦ czarno / czerwony pasek

• srebrno-biała koperta:
◦ biało / pomarańczowy pasek
◦ niebiesko / biały

Materiały: 
• smartwatch – aluminium / tworzywo sztuczne
• pasek – sylikon / tworzywa sztuczne

Kompatybilność z systemami: 
• Android 4.4 lub nowszy
• iOS 9.0 lub nowszy

Język menu: angielski
Rozmiary: 

• koperty (szerokość / długość / grubość): 44,7 x 43 x 12,8 mm
• całkowite po rozłożeniu płasko: 242,5 mm 

Waga całkowita (z paskiem): 58g
Przyciski fizyczne: cztery

• podświetlenie
• start
• tryb
• reset

Funkcje smartwatcha niezależne od smartfonu: 
• godzina
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• data
• stoper
• podświetlenie tarczy
• budzik
• monitor snu
• krokomierz / pedometr
• licznik kalorii

Funkcję smartwatcha zależne od smartofu (po sparowaniu z bluetooth): 
• zdalna kontrola migawki aparatu smartofnu
• wysokościomierz / altimeter / pomiar w stopach (ft)
• monitorowanie zbyt długiego siedzenia
• pogoda
• barometr
• termometr / w stopniach Fahrenheita
• wskaźnik poziomu naładowania baterii smartwatcha
• pomiar przebytego dystansu 
• powiadomienia z aplikacji: Facebook, WhatsApp, Twitter, Wechat, Instagram, Skype, inne...
• index promieniowania UV
• auto synchronizacja z czasem i datą smartfonu
• krokomierz / pedometr
• licznik kalorii

Wymóg instalacji dodatkowej aplikacji: TAK / aplikacja producenta Fundo Bracelet
Gwarancja: TAK / producenta / 12 miesięcy (z wyłączeniem paska)
Instrukcja obsługi: TAK / uproszczona / w języku angielskim i chińskim
Inne: obrotowy rant tarczy

Przeznaczenie:
Sportowy zegarek z funkcjonalnością zbliżoną do klasycznych smartwatchów, dedykowany do zróżnicowanego
typu  użytkowania  od  codziennego,  przez  wypady  w  góry,  nad  wodę,  bieganie,  jazda  na  rowerze  i  inne
dyscypliny sportowe.

Tytułem wstępu...
Czytelnicy działu SPRZĘT wiedzą już z pewnością że należę do osób lubujących się w techno-nowinkach. Nie
inaczej jest w przypadku smartwatchów, które jednak pod wieloma względami wciąż rozczarowują, w tym
przede wszystkim pod kątem wydajności ich zasilania, problematycznej obsługi maciupkiego ekranu, oraz nie
zawsze dobrej odporności mechanicznej, nie wspominając o wodoodporności. 

Problem z  zasilaniem dotyczy zresztą  nie  tylko  tych  urządzeń,  lecz  gremialnie  wszystkich  nowoczesnych
zdanych na ogniwa akumulatorów. Jest to skutek szybkiego rozwoju technologii, oraz nienadążających za nim
rozwojem  ogniw.  Niedawno  w  dziale  gościła  na  testach  latarka  czołowa  o  zdumiewającej  mocy  3000
lumenów,  zasilana  ogniwem  litowo-polimerowym  marki  Tooniu,  model  HD-002,  cóż  jednak  z  tego  że
zapewniała  ona  doskonałe  parametry światła,  oraz  ogólnej  funkcjonalności,  skoro obecne na jej  pokładzie
ogniowo gwarantowało  światło  na  poziomie  100% tylko  przez  około  trzy  i  pół  godziny.  Nie  inaczej  jest
również w przypadku wszystkich flagowych smartofnów, oraz innych urządzeń elektronicznych. 
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Nie dawno gościem działu SPRZĘT była czołówka chińskiej marki Tooniu, model HD-002 z potężną diodą na CREE XPE 5W generującej światło o mocy aż 3000 lumenów, ze zintegrowanym
akumulatorem litowo-polimerowym o pojemności 1200 mAh, który był w stanie zapewnić 100% mocy światła tylko przez około 3 godzin 30 minut (pełna recenzja <<tutaj>>)

W  przypadku  smartwatchów,  by  nie  zajął  on  większej  części  naszego  ramienia,  dodane  ogniwa  są
miniaturowej wielkości, co zawsze przekłada się na bardzo duże ograniczenie ich funkcjonalności. Dodajmy
tu że głównymi pożeraczami energii są oczywiście układy elektroniczne, ale też kolorowy, dotykowy ekran.
Wszystkie  te  ograniczania  sprawiają  że  mimo  upływu  czasu  smartwatche  wciąż  nie  doczekały  się  dużej
popularności, nie goszczą na rękach równie często jak standardowe zegarki. Niuanse te zrodziły niszę w rynku
w którą idealnie wpasowuje się nowy typ urządzenia łączący zalety klasycznych smartwatchów, z odpornymi i
wydajnymi zegarkami sportowymi. 

Piętą wszystkich współczesnych gadżetów elektronicznych są ich ogniwa, jest to skutek wolniejszego rozwoju tych ostatnich w stosunku do bardzo szybkiego rozwoju technologii, dotyczy
to również smartwatchów, gdzie kolorowe ekrany i wydajne podzespoły mocno obciążają akumulatory, tu przykładowe, również recenzowane w dziale SPRZĘT chińskie tanie smartwatche,

po lewej i w środku: model GV09 (<<recenzja>>), oraz U8 (<<recenzja>>)

Zegarki  tego  typu  posiadają  najczęściej  wygląd  nawiązujący  bezpośrednio  do  swych  sportowych
odpowiedników,  często  typu  G-shock,  najważniejszą  jednak  różnicą  jest  brak  dotykowego,  a  i  często
kolorowego wyświetlacza, co pozytywnie wpływa na ich wydajność pod kątem zasilania, którym w tańszych
modelach  bywa  wymienialna  bateria  pastylkowa,  a  lepszych  podobnie  jak  w  klasycznych  smartwatchach
dedykowany  akumulator,  ładowany  zewnętrznie.  Kolejną  ważką  różnicą  jest  zwiększona  odporność
mechaniczna,  oraz  wodoodporność.  Niedawno  nabyłem,  oczywiście  jak  zawsze  w  Chinach,  tudzież  na
platformie  handlowej  AliExpress,  taki  właśnie  model  zegarka,  łączącego  oba  światy,  klasycznych
smartwatchów i zegarków sportowych – model F3 marki DT NO.1, zapraszam do lektury recenzji w której
przyjrzymy się jego faktycznym zaletom i wadom.

Zakup, wygląd i pierwsze wrażenia...
Zegarek  został  zakupiony  w  Chinach  na  platformie  AliExpress,  sam  mechanizm  zakupów,  oraz  ich
bezpieczeństwo zostało już wielokrotnie omówione na łamach strony (linki do takich opracowań na końcu
recenzji) toteż nie będę tutaj ponownie poruszał tego wątku. Ograniczę się jedynie do stwierdzenia że zakup
przebiegł  nader  gładko,  a  przesyłka  po  21  dniach  była  u  mnie.  Cena  smartwatcha  F3  marki  DT  NO.1
wyniosła14,92$, czyli po przeliczeniu około 54,50zł  (dla ceny dolara 3,65 zł), sama zaś przesyłka oczywiście
przebiegła w trybie „Free Shiping”, czyli za darmo, acz w dodajmy tu że była to przesyłka rejestrowana, co
umożliwiało skuteczne śledzenie jej przebiegu na każdym etapie wędrówki do moich rąk. 
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Dokonując zakupów w Chinach pomimo że towary te są coraz lepszej jakości (wszystko oczywiście zależy od
tego jakiej kategorii cenowej towar zdecydowaliśmy się zakupić), zawsze pozostaje ta iskierka niepewności
tkwiąca głęboko w umyśle. Toteż gdy tylko paczka trafiła do moich rąk od razu zabrałem się do sprawdzenia jej
zawartości.  Moje  obawy  szczęśliwie  okazy  się  całkowicie  bezpodstawne,  od  pierwszej  chwili  zakupiony
zegarek  robił  wyłącznie  jak  najlepsze  wrażenie,  począwszy  od  jego  opakowania.  Model  dostarczono  w
eleganckim,  twardym białym kartoniku,  ozdobionym logiem marki, oraz  ikonami  funkcji  zegarków tegoż
producenta. Na dole natrafimy jeszcze na podstawowe dane modu, w tym zgodność z certyfikatami, co wbrew
pozorom wcale nie jest takie oczywiste, dość często można bowiem trafić, szczególnie w przypadku tańszych
gadżetów, na produktu typu „no name” pozbawione nie  tylko opakowania,  ale  jakichkolwiek informacji  o
produkcie.

smartwatch marki DT NO.1 model F3 od pierwszej chwili zaprezentował wysoki poziom wykonania, oraz dbałość o estetykę, również opakowania...

Dobrze  zostawmy  już  temat  opakowania,  wszak  nawet  najpiękniejsze  nic  nie  wnosi  w  jakość  samego
urządzenia...  otwarłszy  kartonik  moim  oczom  ukazał  się  umieszczony  w  profilowanej  piance  rzeczowy,
zapakowany w przeźroczystą folię zegarek, tudzież model F3 marki DT NO.1. Wewnątrz kartoniku natrafiłem
jeszcze na instrukcję obsługi w języku angielskim i chińskim. Instrukcja została jednak bogato zilustrowana
w grafiki prezentujące poszczególne kroki pozwalające na ustawienie zegarka, jak i jego poszczególnych
funkcji, ułatwia to poruszanie się w menu modelu nawet przez osoby nie znające języka angielskiego. 

Zegarek F3 wybrałem i zakupiłem w kolorze czarno / niebieskim, tudzież z czarną kopertą, czernionym rantem
obrotowego  pierścienia  wokół  tarczy modelu,  oraz  czarno-niebieskimi  akcentami  po  stronie  zewnętrznej  i
całkowicie  niebieskim  po  wewnętrznej  paska.  Warto  tu  dodać  że model  F3  dostępny  jest  w  czterech
wariantach kolorystycznych, gdzie zmiennymi właśnie są wymienione powyżej elementy, to jest pasek, kolor
koperty i  pierścień, mamy tu więc do wyboru: 

• czarna koperta / czerniony pierścień / czaro-niebieski pasek
• czarna koperta / czerniony pierścień / czarno-czerwony pasek
• biała koperta / srebrny pierścień / niebiesko-biały pasek
• biała koperta / srebrny pierścień / pomarańczowy-biały pasek
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smartwatch marki DT NO.1 model F3 dostępny jest w czterech wersjach kolorystycznych, zmiennymi elementami jest wykończenie koperty, obrotowego pierścienia, oraz paska

Różnorodność  wykończenia  zegarka  z  pewnością  działa  na  jego  plus  pozwalając  na  dopasowanie  jego
wyglądu do naszego gustu. Model F3 marki DT NO.1 zwraca uwagę bardzo udanym designem, nawiązującym
do  klasycznych  sportowych  zegarków  analogowych,  elektronicznych  i  hybrydowych. Koperta  sprawia
wrażenie lekkiej,  dalekiej  od masywnych brył zegarków typu G-shock, dominuje w niej  stosunkowo duża,
okrągła tarcza, otoczona wykonanym z metalu ruchomym pierścieniem, który dodaje całości charakteru, wagi i
bardziej sportowego charakteru. Jak wspomniałem pierścień jest ruchomy, choć przyznaję się że kompletnie nie
mam pojęcia dlaczego i po co... nie pytanie to nie znalazłem również odpowiedzi w instrukcji, ani na stronie
producenta, gdzie jedyna informacja to właśnie ta że pierścień jest... ruchomy. 

Model F3 cechuje się bardzo udanym designem nawiązującym do klasycznych zegarków sportowych, z zachowaną funkcjonalnością właściwą smartwatchom, na duży plus należy zaliczyć
też wysoką jakość wykorzystanych materiałów, oraz ogólną wykończenia, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę bardzo niską cenę smartwatcha F3 wynoszącą około 55zł. Cechą która od razu
rzuca się w oczy i w sposób najbardziej oczywisty odróżnia F3 od klasycznego smartwatcha jest brak kolorowego ekranu, zastąpił go tu monochromatyczny ekran LCD o rozmiarze 1,1 cala.

Sama koperta pomimo wrażenia jakie może sprawiać wykonana jest z tworzywa sztucznego, tu mały minus
dla modelu, choć z pewnością wpłynęło pozytywnie to na jego wagę, która wynosi zaledwie 58 gram, co
odnosząc znów do klasycznych zegarków porostowych jest dość małą wartością, a jeszcze niższa w stosunku
do  wagi  typowego  smartwatcha  wyposażonego  w akumulator.  Z  pewnością  jednak  do  wad  zastosowania
plastyku w kopercie należy zaliczyć dość dużą wrażliwość na zarysowania, pozostaje tu również otwartym
pytanie  jak  przełoży się  to  na  trwałość  gniazd  mocowania  paska,  tu  jednak  dopiero  dłuższe  użytkowanie
rozwikła tą kwestię.  Skoro o pasku wspomnieliśmy,  niejako dla równowagi po minusach,  warto dodać że
koperta posiada klasyczne mocowanie paska, co umożliwia w razie takiej potrzeby, lub chęci, łatwą jego
wymianę. Mogłoby się wydawać że to nic takiego, nic jednak bardziej mylnego, wiele smartwatchów, w tym
omawiany również w dziale SPRZĘT GV09 (recenzja <<tutaj>>) posiada zindywidualizowany typ mocowania,
zdarzają się też modle ze zintegrowanym na stałe z kopertą paskiem, co skutkuje brakiem możliwości ich
wymiany.
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smartwatch F3 marki DT NO.1 wyposażono w obrotowy pierścień wykonany z metalu, z pewnością dodaje on bardziej sportowego charakteru modelowi, ekran modelu przykrywa szybka z
tworzywa sztucznego, pozostaje mieć tylko nadzieję że nie będzie ona jego słabym punktem... pewnym niuansem modelu jest też fakt że szybka została zrównana z poziomem pierścienia

co dodatkowo naraża ją na bezpośrednie uszkodzenia...

Szybkę chroniącą ekran zegarka F3 wykonano z dobrej jakości tworzywa sztucznego, należy jednak pamiętać
że jest to dość tani zegarek, że nie jest to tworzywo nawet zbliżone do trwałości szkieł mineralnych, co z
pewnością przełoży się z czasem na tendencję do zbierania rys, nie mówiąc już o odporności na uderzenia,
która jak się należy spodziewać będzie raczej znikoma. Tym nie mniej po kilkumiesięcznym użytkowaniu, bez
szczególnego zwracania uwagi na ochronę szybki, nie nosi ona istotnych śladów. Szybka ma płaski profil,
pewnym niuansem jest  również to zrównano ją z wysokością samego pierścienia,  co sprzyja zarysowaniu,
szkoda nieco że nie została ona nieznacznie obniżona poniżej jego rantu.

Pasek modelu wykonano w całości z tworzyw sztucznych, po samej kopercie i pierścieniu, z całą pewnością
jest to czynnik dodający zegarkowi F3 indywidualizmu, posiada on ciekawą konstrukcję. Składa się z dwóch
warstw tworzywa, widocznej po stronie zewnętrznej i drugiej po wewnętrznej. Jak już wspominałem elementy
te  posiadają  różne  kolory w danych wariantach  zegarka,  w moim jest  to  niebieski  spód i  czarna  góra.  W
każdym z wariantów powtarzalnym elementem jest szereg otworów tuż poniżej koperty na długości około 3cm
przez które wyprowadzone zostały wypustki z dolnej kolorowej warstwy paska, co w bardzo efektowny sposób
łączy się  z ogólnym designem zegarka,  a możliwość wyboru koloru w tym elemencie nadaje mu bardziej
spersonalizowany charakter. 

Warto tu jeszcze wspomnieć że pasek został wykonany z wyjątkowo dobrej jakości miękkiego, o fakturze
sylikonu  i  lekko  rozciągliwego  tworzywa. Pewnym  niuansem  może  być  natomiast  sama  klamra  zapięcia
zegarka,  która  również  została  wykonana z  tworzywa,  tym razem jednak o  budzącej  wątpliwości  jakości.
Podobnie jednak w przypadku szybki, tak i tu wątpliwości te rozstrzygnie dopiero dłuższe użytkowanie, na
chwilę obecną element ten nie stwarza żadnych problemów.

Wysoka jakość wykonania i użytych materiałów widoczna jest również w pasku modelu F3, posiada on bardzo ciekawy design, świetnie dopełniający ogólny wygląd smartwatcha. Pasek
posiada dwu warstwową i kolorową budowę, wykonano go z przyjemnego w dotyku, lekko rozciągliwego tworzywa o fakturze zbliżonej do sylikonu. Bardzo ważna cechą budowy koperty F3

jest zastosowanie klasycznego mocowania paska, dzięki czemu istnieje możliwość łatwej jego zmiany na dowolny inny... 

Podsumowując część poświęconą ogólnej budowie i wyglądowi, model F3 legitymuje się wyjątkowo udanym
i nietuzinkowym designem, na duży plus należy zaliczyć dostępność czterech wariantów kolorystycznych,
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oraz  ogólną  jakość użytych materiałów. Zegarek  może też  pochwalić  się  wykonaniem na bardzo dobrym
poziomie,  nie  ma  żadnych  luzów  pomiędzy  elementami,  nadlewek,  czy  innych  przejawów  niechlujnego
wykończenia.  Model  posiada  co  prawda  kilka  słabszych,  potencjalnie  mogących  powodować  problemy
elementów, jak choćby szybka, czy materiał koperty, biorąc jednak pod uwagę korelację z jego ceną, która
przecież wynosiła niecałe 55zł, jest to stosunek bardzo dobry. 

Wodoodporność...
Kopertę  zamyka  od  dołu  wykonana  ze  stali  szlachetnej  pokrywa,  z  nadrukowanym  informacjami  o
wodoodporności, producencie, oraz typie zegarka. Znajdziemy tam też niewielką strzałkę wskazującą niewielką
wypustkę w rancie pokrywy.  Umożliwia ona łatwe jej podważenie i otwarcie modelu F3, w celu wymiany
baterii. Pod pokrywą dodano sylikonową uszczelkę co dobrze wróży pod kątem wiarygodności deklarowanej
wodoodporności zgodnej z normą IP68. Tu ważna wskazówka, według przyjętych zasad, cyfry w normie IP68
oznaczają:

• cyfra pierwsza – 6:
◦ ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
◦ ochrona pyłoszczelna

• cyfra druga – 8:
◦ ochrona przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (obudowa ciągle zanurzona w wodzie, w

warunkach uzgodnionych między producentem i użytkownikiem)

(info: Wikipedia)

zdjęcia od lewej: model F3 marki DT NO.1 posiada według specyfikacji wodoszczelność IP68 z zadeklarowaną przez producenta szczelnością w zanurzeniu do 30m, dół  smartwatcha
zamyka standardowa pokrywa ze stali szlachetnej, z naniesionymi informacjami technicznymi na temat samego modelu, oraz użytego materiału do wykorzystania tego elementu /

smartwatch F3 jest bardzo udaną konstrukcją, o ciekawym, nietuzinkowym wyglądzie, na duży plus należy też zaliczyć jego niską, wynoszącą zaledwie 58g wagę

Jak widać z normy tej nie wynika jednak bezpośrednio do jakiej głębokości zegarek pozostanie szczelny, do
metra,  czy  może  do  trzystu? Wszak  różnica,  warunkując  to  wpływem  ogromnego  ciśnienia  na  dużych
głębokościach,  bardzo  istotna...  znów  według  przyjętych  zasad,  szczegółowe  obwarowania  powinien  dla
normy IP68 określić sam producent. Na szczęście marka DT NO.1 nie zawiodła na tym polu, określając tą
wartość na pełną szczelność w zanurzeniu ciągłym do 30 metrów, oczywiście zupełnie inną rzeczą jest to co
zostało zadeklarowane, od tego co faktycznie może zagwarantować dana konstrukcja. 

Sam jak się zapewne domyślacie nie miałem okazji aż tak ekstremalnie przetestować tegoż zegarka, tudzież
nurkować  na  30m,  poza  tym mam tu  duże  wątpliwości  co  do  zasadności  twierdzenia  o  tak  ekstremalnej
wytrzymałości, tym nie mniej w codziennym użytkowaniu model w zakresie wodoodporności w niczym nie
rozczarowuje.  Wielokrotnie kąpałem się z zegarkiem F3 na ręku, myłem dłonie, czy też wędrować podczas
deszczu. Podczas żadnych z tych czynności nie doszło do pojawienia się jakichkolwiek problemów, tudzież
pary w rejonie tarczy, mogących świadczyć o utracie szczelności, podsumowując tu duży plus na zegarka marki
DT NO.1 model F3.

 7                                                                                                                                                                                  CC - Attribution Non-Commercialm Share Alike by Sebastian Nikiel
Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu,  odzieży,  czy akcesorium,
wynikającą z posiadanego doświadczenia, nabytego w trakcie jego użytkowania, oraz dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza, a nie całościowo danego modelu produktu.

https://pl.wikipedia.org/wiki/IP_(stopie%C5%84_ochrony)


model F3 marki DT NO.1 to udane połączenie funkcjonalności klasycznego smartwatcha ze sportowym zegarkiem, po prawej wymiary modelu (zdjęcie pobrane ze strony producenta
www.en.001phone.cn)

Ekran, przyciski funkcyjne i uruchomienie modelu...
Wróćmy  jeszcze  teraz  do  koperty  zegarka  F3,  po  jej  bokach,  znów  klasycznie  jak  ma  to  miejsce  w
elektronicznych, lub hybrydowych zegarach sportowych, po bokach rozlokowano cztery przyciski funkcyjne.
Wykonano je z podobnego jak sama koperta tworzywa sztucznego. Wystają  one z rantu na około półtorej
milimetra,  oraz  cechują  się  wyraźnym,  dość  głębokim,  ale  miękkim  skokiem.  Przed  przypadkowym
wciśnięciem przycisków podczas zginania dłoni, chroni dodany po stronie lewej koperty specjalna wypustka
wystająca lekko poza obrys przycisków. Jest to przykład na staranne przemyślenie konstrukcji modelu przez
jego projektantów.

Zegarek  posiada  okrągły  monochromatyczny ekran  LCD o  średnicy  2,8cm (1,1  cala).  Niestety  producent
pozostaje tutaj bardzo oszczędny i nie publikuje żadnych danych technicznych na temat tego ekranu. Tym nie
mniej o czym będzie więcej w dalszej części, cechuje się on bardzo dobrą rozdzielczością, oraz kontrastem.
Model  F3  wyposażono  również  w  klasyczne  we  współczesnych  zegarkach  sportowych  podświetlenie
elektroluminescencyjne  w  kolorze  seledynowym.  Cechuje  się  ono  dobrym  kontrastem,  umożliwiającym
komfortowe korzystanie z zegarka w ciemnościach.

Kolejnym bezpośrednim nawiązaniem modelu F3 do zegarków sportowych jest rozmieszczenie czterech przycisków funkcyjnych, w odróżnieniu bowiem od klasycznego smartwatcha
omawiany model nie posiada dotykowego ekranu, a wszystkie funkcje obsługuje się poprzez kombinację wciskania rzeczowych przycisków. Po lewej widoczna wypustka pomiędzy

przyciskami na kopercie, zapobiegająca ich przypadkowemu włączeniu podczas noszenia zegarka.

Na otoku tarczy wokół ekranu nadrukowano nazwy funkcji każdego z czterech przycisków funkcyjnych, prócz
tego dodano linie nawiązujące do klasycznych tarcz cyferblatu, przy czym pełnią tu one funkcje wyłącznie
estetyczną. Trzymając zegarek z wypustką na kopercie pomiędzy przyciskami skierowaną w prawo, podążając
od lewego przycisku mamy tu wymienione funkcję: 

• MODE
• LIGHT
• START
• RESET
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zdjęcia od lewej: smartwatch F3 wyposażono w elektroluminescencyjne podświetlenie tarczy w kolorze seledynowym, cechuje się ono bardzo dobrym kontrastem / pomimo sportowego
zacięcia koperta modelu posiada standardową budowę, bliższą raczej klasycznym zegarom, niż masywnym zegarkom typu G-shock, koperta posiada standardowe łoża dla paska, oraz

widoczna powyżej wypustkę po stronie prawej pomiędzy przyciskami chroniącą przed ich przypadkowym uruchomieniem

Jak pewnie zauważyliście również tu podział na funkcję bezpośrednio nawiązuje do klasycznych zegarków
sportowych i ogólnie elektronicznych, jest to zresztą zabieg celowy, poprawiający intuicyjność jego obsługi,
przy czym należy pamiętać że są to tylko podstawowe funkcje danego przycisku, która będzie zmienna w
kombinacji z innym, wszakże mamy do czynienia z modelem pozbawionym dotykowego ekranu, co oznacza że
wszystkie funkcje muszą być obsługiwane tymi czterema przyciskami.

No właśnie...  a gdzie włącznik „POWER”? Już na tym etapie ujawnia się owa wielofunkcyjność, nie ma tu
bowiem oczywistej wskazówki jak uruchomić zegarek, stąd musiałem posiłkować się tu po kilku nieudanych
próbach instrukcją obsługi. Jak w przysłowiu „najciemniej jest pod latarnią” tak i tu kombinacja uruchamiająca
model  F3 była  nader  prosta,  wystarczy  przez  około  sekundę  przytrzymać  równocześnie  przyciski
MODE+START. Warto tu dodać że proces wyłączenia zegarka przebiega dokładnie tak samo. 

Ekran po uruchomienie i opis dostępnych funkcji...
Po wykonaniu powyższej czynności usłyszymy krótkie powiadomienie dźwiękowe potwierdzającym inicjację
uruchomienie modelu, a równocześnie zobaczymy napis „ON”, by zaraz potem zegarek się włączył. Również ta
cecha odróżnia go od typowego smartwatcha gdzie w zależności od jego wydajności proces  uruchomienia
systemu zawsze nieco trwa, tu całość trwa mniej niż trzy sekundy. Ekran podzielono na cztery główne strefy i
tak patrząc od góry:

• górną zawierającą ikonki funkcyjne:
◦ bluetooth /  określający  stan  połączenia  –  sparowania  ze  smartfonem,  migająca  oznacza  brak

połączenia, święcąca w sposób stały połączenie nawiązane
◦ aparat fotograficzny / określający stan (włączona lub wyłączona) funkcji zdalnej kontroli migawki

aparatu, gdy jest uruchomiona ikonka miga, gdy wyłączona jest stała
◦ koperta  /  powiadomienie  o  nadejściu  wiadomości  –  SMS, Messenger,  oraz  z  innych  aplikacji

komunikacyjnych – nadejście sygnalizowane jest przerywanym dźwiękiem, oraz miganiem ikonki 
◦ słuchawka / powiadomienie o połączeniu głosowym, sygnalizowane przerywanym dźwiękiem, oraz

miganiem ikonki
• strefa II: skróty (angielskie) określające dzień tygodnia
• strefa III: godzina i sekundy
• strefa IV – oddzielona od III poziomą linią, to kolejna strefa funkcyjna z ikonkami określającymi tryb

pracy, lub wartość pomiaru danej funkcji, spoglądając od lewej:
◦ data / wskazuje aktualny miesiąc i dzień tygodnia
◦ biegacz / licznik kroków (pendometr)
◦ ogień / licznik spalonych kalorii
◦ ograniczona z dwóch stron strzałka / licznik pokonanego dystansu (w kilometrach)
◦ dzwonek / włączona lub wyłączona funkcja alarmu
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◦ stoper z funkcjami międzyczasów
• W osobnej linii poniżej wyżej wymienionych ikon znajdziemy kolejne dwie określające, od lewej:

◦ piramida z podziałką po lewej stronie / barometr – pomiar ciśnienia atmosferycznego wyrażanego
w hPa

◦ słoneczko / ikona funkcji określającej indeks promieniowania UV

zdjęcia od lewej: smartwatch F3 marki DT NO.1 uruchamia się poprzez przytrzymanie przycisków MODE+START / opis ikon dostępnych na ekranie modelu F3

Tu pewna ciekawostka,  przedostatnia z wymienionych ikon, tudzież piramida z podziałką po lewej stronie
według specyfikacji, a i oceniając ją logicznie też, oznacza funkcję altimetru, czyli inaczej wysokościomierza.
Sprawdzałem to jednak wielokrotnie i faktycznie podawany wynik jest wartością zmierzonego ciśnienia, nie
wysokości, właśnie dlatego podałem jej znaczenie jako barometr. 

Zegarek  ma  wyjątkowo  prostą  i  intuicyjną,  z  jednym  wyjątkiem,  obsługę.  By  przejść  do  wyniku  danej
wymienionej  funkcji  korzystamy z  przycisku MODE,  który kolejno  prowadzi  nas  przez  wszystkie  funkcje.
Pozostawienie  zegarka  bez  reakcji  po  wejściu  w  ekran  funkcyjny,  skutkuje  automatycznym powrotem do
ekranu głównego po około pięciu sekundach.  Funkcją której uruchomienie rzeczywiście sprawiło mi nieco
trudności,  była  zdalna  kontrola  migawki  aparatu. Wprowadziła  mnie  tu  nieco  w błąd  procedura  samego
uruchamiania  zegarka  F3,  okazało  się  bowiem  że  zdalną  kontrolę  migawki  aparatu  sparowanego  z  nim
smartfonu uruchamia ta sama kombinacja klawiszy to jest  „MODE+START”  z tą różnicą że nie należy ich
przytrzymywać,  gdyż  oczywiście  będzie  to  skutkować  wyłączeniem  urządzenia,  a  tylko  krótkim  ich
jednoczesnym wciśnięciem. Uwaga! Funkcja ta wymaga włączonego wcześniej w aplikacji parującej zegarek
aparatu,  nie  zadziała  gdy  tylko  uruchomimy aparat  fotograficzny  z  poziomu smartofnu, więcej  o  tym w
poniższej  części  recenzji  poświęconej  parowaniu.  Po  wykonaniu  tej  czynności  usłyszymy  trwające  sześć
sekund pikanie samowyzwalacza w zegarku po czym nastąpi automatycznie zarejestrowanie zdjęcia. 

Smartwatch F3 udostępnia jak jego bardziej klasyczni kuzyni funkcję kontroli migawki aparatu smartfonu z którym jest sparowany, uruchomienie tej funkcji następuje po: wywołaniu z
poziomu dedykowanej do jego obsługi aplikacji Fundo Bracelet, aparatu fotograficznego, oraz krótkiemu wciśnięciu na zegarku F3 takiej samej jak w przypadku włączania / wyłączania,

kombinacji przycisków MODE+START – czynność ta uruchomi zdalne wyzwalanie migawki aparatu, z opóźnieniem równym sześciu sekundom, co sygnalizować będzie nam sygnał
dźwiękowy w F3. Powyżej dwie fotografie wykonane z użyciem funkcji zdalnego wyzwalania migawki, jak widać w dobrym świetle możliwe są do uzyskania zadowalające rezultaty, po lewej:

autor na Małym Skrzycznem 03.02.2018 / punkt widokowy Babczaki, lub inaczej „Mała Góra” – Beskid Mały 31.01.2018
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Parowanie ze smartfonem...
W tej części przyjrzymy się procedurze parowania smartwatcha F3 DT NO.1 ze smartfonem, właśnie bowiem
ona  wywołuje  chyba  najwięcej  nieporozumień.  Jak  każde  urządzenie  o  funkcjonalności  podobnej  do
smartwatcha,  czy  smartbanda,  do  pełnego  wykorzystania  jego  możliwości  konieczna  jest  instalacja  na
pokładzie  smartfonu  dedykowana  do  tego  aplikacja,  podkreślmy  więc  raz  jeszcze  by  zegarek  F3  mógł
wymienione powyżej  funkcje  wykorzystać,  bezwzględnie  musimy  do  tego  celu  zainstalować  zewnętrzną
aplikację. W przypadku omawianego zegarka jest to  Fundo Bracelet – producencka aplikacja którą pobrać
możemy ze  sklepu  Google  Play,  lub  bezpośrednio  ze  strony  producenta:  www.en.001phone.cn,  prowadzi
również do niej kod QR, nadrukowany na pudełku, jak i w instrukcji obsługi dostarczanej z zegarkiem, warto tu
również dodać że aplikacja Fundo Bracelet dostępna jest w języku polskim.

od lewej: jeden z ekranów powitalnych producenckiej aplikacji do obsługi funkcji smartwatcha F3 – Fundo Bracelet / aplikacja została w pełni spolszczona, odznacza się też udanym
designem, nie wpływa też w pozycji pasywnej na wydajność samego smartfonu / model F3 dotarł do mnie w bardzo estetycznym opakowaniu, wyposażonym w instrukcję obsługi w dwóch

językach, chińskim i angielskim

Z poziomu samego zegarka możemy natomiast kontrolować wyłącznie takie funkcję jak: 

• włącz / wyłącz
• godzina
• data
• stoper
• alarm
• krokomierz (pendometr)
• licznik spalonych kalorii
• licznik pokonanego dystansu / w ograniczonym zakresie (pomiar oparty na średniej liczonej z długości

kroku)

Jak widzimy bez sparowania ze smartfonem poprzez dedykowaną aplikację Fundo Bracelet ze smartfonem,
funkcjonalność  modelu  F3  ogranicza  się  średnio  zaawansowanego  zegarka  sportowego.  Oferuje  on  co
prawda  dostęp do  funkcji  związanych  z  pendometrem,  jednak jego  wskazania  będą z  pewnością  mniej
dokładnie,  w  szczególności  w  ocenie  pokonanego  dystansu,  niż  po  sparowaniu  i  wykorzystaniu  przez
smartwatch  F3  funkcji  GPS  smartfonu.  Nie  zadziała  natomiast  altimetr  (wysokościomierz),  wskaźnik
promieniowania UV, czy batometr.

Sytuacja ta sama w sobie rodzi już wiele niedomówień, a zrobi się jeszcze ciekawiej... kolejną bowiem linią
nieporozumień,  może  nawet  bardziej  generującą  negatywne  komentarze,  jest  fakt  że  rzeczywista
funkcjonalność modelu F3 jest w linii prostej uzależniona od możliwości naszego... smartfonu. Zegarek F3
marki  DT  NO.1  nie  posiada  bowiem  własnych  czujników  zapewniających  mu  wymienione  powyżej
możliwości. To czy funkcje te będą działać i jak dokładnie jest ściśle zależne od ich obecności w naszym
smartfonie – nigdy na odwrót.

Inaczej  mówiąc  jeśli  sparujemy  model  F3 z  tanim,  budżetowym  modelem  smartfonu,  w  którym  przede
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wszystkim producenci oszczędzają na takich właśnie czujnikach jak: termometr, barometr, wysokościomierz,
czy magnetometr, na których obecność przeciętny użytkownik podczas zakupu nawet nie zwraca uwagi (a na
czym właśnie bazują producenci) funkcje F3 oparte na tychże pomiarach z wymienionych czujników NIE BĘDĄ
DZIAŁAĆ POPRAWNIE. W najlepszym razie będą podawać wartości o średniej, lub niskiej dokładności, oparte o
wyniki z pomiaru GPS, oraz informacji z internetu (pogoda), a jeśli w smartfonie wyłączymy i te możliwości
(GPS / dane pakietowe) funkcje nie będą działać w ogóle.

Reasumując zegarek F3 bazuje w znacznym stopniu na funkcjonalności samego smartfonu, nie posiada on
własnych rzeczowych czujników, producent tegoż faktu absolutnie jednak nie zataja, jest to jasno opisane i
wynika  z  kompromisu  pomiędzy  ceną,  a  stopniem zaawansowania  podzespołów  modelu.  Dlatego  zanim
zdecydujemy się na zakup modelu F3, zawsze warto sprawdzić czy i jakie czujniki ma nasz smartfon, z którym
będzie  on  współpracował,  oraz  czy  taka  funkcjonalność  –  bazująca  na  czujnikach  tego  ostatniego  nam
odpowiada. Należy bowiem wiedzieć i o tym pamiętać że taki model komunikacji zawsze znacząco obciąża
ogniwo smartfonu, oraz wymaga uruchomionego GPS. 

Jeśli  taka  funkcjonalność  jednak  nam  nie  odpowiada,  oczekujemy  od  zegarka  większej  lub  całkowitej
samodzielności, to powinniśmy wybrać droższy wariant takich zegarków wyposażonych w rzeczowe czujniki
na pokładzie, które zresztą również marka DT NO.1 posiada w swojej ofercie. Należy się jednak wówczas
liczyć z o wiele wyższym wydatkiem. Ceny za takie bardziej zaawansowane zaczynają się od 50$ wzwyż, a
optymalna jakość oferowana jest  w granicach 85  –  125$. Reasumując  jeśli  wybraliśmy model  F3,  a  nie
sprawdziliśmy wcześniej jak on działa, oraz jakie czujniki ma nasz smartfon, nie powinniśmy obrzucać błotem
producenta za własne niedopatrzenie. 

Jeśli ograniczenia modelu F3, tudzież brak własnych wszystkich czujników i układów, w tym GPS, oraz czujnika pomiaru tętna, warto rozważyć zakup wyższej klasy urządzenie, również
marka DT NO.1 posiada takie modele w swojej ofercie, po lewej smartwatch F5 z GPS, wysokościomierzem, czujnikiem tętna, termometrem, oraz z możliwością ładowania zewnętrznego

akumulatora, dostępny za około 45 – 55$ / po prawej inny przykładowy model smartwatcha wyposażonego w samodzielny GPS, wysokościomierz, pomiarem pulsu, temperatury otoczenia,
zapisem śladu, oraz innymi funkcjami - model S928 dostępny za około 52 – 60$.

Dobrze zostawmy już te rozważania i przejdźmy do samego procesu parowania, zakładając że już pobraliśmy i
zainstalowali aplikację Fundo Bracelet, że nasz smartfon ma wszystkie potrzebne czujniki, oraz funkcje, to jest:
GPS, barometr, oraz wysokościomierz, acz przypomnę że w przypadku ich braku istnieje możliwość podania
wysokości, w oparciu o dane z GPS. Po zainstalowaniu aplikacji, podczas pierwszego jej uruchomienia musimy
jeszcze założyć darmowe konto, pozwoli to nie tylko na odblokowanie wielu funkcji aplikacji, ale również
spersonalizowanie jej działania w oparciu o nasze: wzrost, wagę, oraz wiek. 

Po utworzeniu konta i zalogowaniu do aplikacji  Fundo Bracelet, możemy przystąpić do procesu parowania z
naszym zegarkiem F3. W tym celu pamiętajmy że przed próbą parowania, należy włączyć w telefonie funkcję:
bluetooth,  oraz GPS, a  już na etapie  instalacji  aplikacji  przydzielić  jej  stosowny dostęp do tychże funkcji
smartofnu. W następnym kroku włączamy zegarek, w górnej części jego ekranu pojawi się migająca ikonka
łączności bluetooth, co jak już było poruszone oznacza brak połączenia / proces wyszukiwania urządzeń. Na
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tym etapie w menu bluetooth smartfonu powinien już pojawiać się nasz zegarek, który w moim przypadku
pojawia  się  po  prostu  pod  nazwą  „F3”.  Klikamy  połącz  (sparuj),  następnie  wracamy  do  aplikacji  Fundo
Bracelet. Korzystając z dolnego menu nawigacyjnego, umożliwiającego dostęp do trzech ekranów aplikacji:
moje konto, strona główna i więcej, przechodzimy do tego pierwszego. Dostrzeżmy tam ikonkę z napisem
„Bluetooth” dotykamy jej wchodząc do menu wyszukiwania urządzenia,  dotykamy wyszukaj i czekamy aż
aplikacja odnajdzie nasz zegarek, po czym klikamy połącz i to wszystko. Cały proces jest więc bardzo prosty i
intuicyjny.

Uwaga, jeśli po włączeniu zegarka nie pojawiła się migająca ikonka bluetooth, oznacza to że funkcja po
prostu nie została jeszcze wcześniej nigdy włączona, w takim przypadku należy przytrzymać przez około 3
sekundy przycisk „light”, zaraz potem usłyszmy krótkie powiadomienie dźwiękowe i zobaczymy rzeczową
ikonkę.

Funfo Bracelet w działaniu...
Przyjrzyjmy się teraz samej aplikacji Fundo Bracelet. Aplikacja posiada jak już wiemy trzy ekrany główne, do
których uzyskujemy dostęp z poziomu dolnej belki nawigacyjnej. I tak poszczególne ekrany otwierają przed
nami funkcję:

STRONA GŁÓWNA:
Główny, tudzież domyślny ekran aplikacji podzielony jest na dwie części. Jej górną część w pierwszym ekranie
zajmuje przedstawienie graficzne licznika przebytych kroków, oraz ich stosunek do zamierzonego celu (o czym
będzie niżej). Poniżej natrafimy na trzy uzupełniające funkcję, podające takie dane jak:

• ilość spalonej energii
• przebyty dystans / w milach
• czas aktywności fizycznej

To jednak nie  wszystkie  funkcje /  informację z  jakimi  możemy zapoznać się  na tym ekranie  aplikacji,  w
górnym prawym rogu prezentowane są należące do moich ulubionych informacje:

• temperatura / wyrażana w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita 
• indeks promieniowania UV / wyrażany w skali liczbowej (więcej w przypisach na końcu opracowania)
• ciśnienie atmosferyczne (barometr) / wyrażane w hPa
• wysokość nad poziomem morza (altimetr) / w metrach lub stopach

Powyżej głównego motywu graficznego, to jest licznika, można dostrzec dwie kropki, podświetlona wskazuje
na której stronie ekranu się znajdujemy. Przechodząc do drugiej jego części, poprzesz przeciągnięcie palcem w
poprzek ekranu, natrafimy na wyglądający tak samo ekran funkcyjny, gdzie licznik wskazuje zamiast spalonych
kalorii, długość i jakość snu, inaczej mówiąc jest to tak zwany monitor snu. Dolna belka funkcyjna daje dostęp
do takich informacji jak:

• długość lekkiego snu
• długość głębokiego snu
• ogólny czas snu

Uwaga – aby monitor działał poprawnie sparowany zegarek musi być podczas snu na naszej ręce.

Kliknięcie w tej  części aplikacji,  czy to w licznik kalorii,  czy licznik snu, przeniesie nas do zapisanych w
kolejności daty utworzenia raportów aktywności. W kolejnym kroku możemy wybrać interesujący nas raport i
po jego kliknięciu (dotknięciu) dostaniemy się pełnego raportu, a w nim takich informacji jak:

• sen: zawiera  wykres  określający stosunek długości  głębokiego i  lekkiego snu,  oraz  poniżej  ogólne
podsumowanie jakości snu

• kroki: zawiera wykres graficzny określający ilość naszych kroków, spalonych kalorii, oraz przebytego
dystansu,  a  poniżej  ogólne  podsumowanie  naszego  wysiłku,  oraz  wnioski  sugerujące  ewentualne
obszary do poprawy

• częstotliwość akcji serca: zilustrowana na graficznym wykresie praca naszego serca podczas wysiłku,
acz od razu trzeba tu zauważyć że funkcja ta nie działa poprawnie, dotyczy ona bowiem raczej modeli
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wyposażonych  w pulsometr,  pamiętajmy że  sama aplikacja  jest  uniwersalną  dostosowaną  do  kilku
modeli zegarków tej marki

Główny ekran aplikacji Fundo Bracelet podzielono na dwie podstrony, do których przechodzimy przesuwając palcem wzdłuż ekranu, w pierwszej części otrzymujemy dostęp to takich
informacji jak: ilość przebytych kroków, spalonych kalorii, dystansu i czasu jaki nam to zajęło, w drugim do monitora snu, klikając w główny element graficzny, obojętne czy na pierwszej,
czy drugiej części ekranu, zostaniemy przeniesieni do szczegółowego raportu naszej aktywności z ostatnich dni, tam w rozwijanej pionowo liście znajdziemy szczegółowe informacje na

temat wszystkich parametrów naszego treningu i snu...

...ostatnim z ekranów z rozwijanej pionowo listy jest zapis akcji serca, trzeba jednak pamiętać że funkcja ta nie będzie działała dla modelu F3, który jest pozbawiony takiego czujnika,
dotyczy to wyższych modeli tego produccenta.

MOJE KONTO:
Górna  część  tego  ekranu  zawiera  nasz  awatar,  który jak  i  dane  o  nas,  możemy spersonalizować  poprzez
kliknięcie widocznego w prawym górnym rogu symbolu ołówka. Po wejściu w tą część możemy zmienić takie
parametry jak:

• płeć
• wzrost / wyrażany w centymetrach lub stopach
• waga / wyrażana w kilogramach lub funtach
• data urodzenia
• jednostki miary  do wyboru mamy tu tylko SI i BS / w krajach Europejskich, jak i większości świata

obowiązują standardy miar metrycznych SI jej wybranie zmieni funty i stopy na kilogramy i centymetry
Poniżej górnej części z naszym awatarem dostrzeżemy wielopoziomowe menu:

• ustaw cel – pozwala na wybranie zamierzonego celu / dystansu do przebycia wyrażanego w krokach, to
na jego podstawie aplikacja na jej stronie głównej (patrz wyżej) będzie podawać wyniki z realizacji
tegoż celu

• bluetooth – pozwala połączyć się z zegarkiem
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• rozłącz – umożliwia rozłączenie z zegarkiem
• aktualizuj oprogramowanie – funkcja umożliwia zaktualizowanie oprogramowania aplikacji zarówno

jej samej jak i zegarka F3 (przy aktywnym połączeniu)
• informacje – informacje o wersji oprogramowania, oraz twórcy aplikacji
• wyloguj – umożliwia wylogowanie z konta w aplikacji

Zakładka MOJE KONTO udostępnia nam wiele przydatnych funkcji, w tym zmianę naszego treningu (ustaw cel), połączenie z zegarkiem i jego zakończenie, aktualizację oprogramowania
zarówno aplikacji, jak i smartwatcha, oraz wylogowanie. Po dotknięciu ikonki ołówka w prawym górnym roku otrzymujemy dostęp do personalizacji parametrów własnego konta, w tym

zmiany zdjęcia (awatara), danych personalnych, w tym płci, wagi, oraz wzrostu, co umożliwi lepsze spersonalizowanie wyników naszego treningu. Uwaga – domyślnie aplikacja podaje w
wyniki w funtach i stopach, na szczęście w prawym dolnym rogu ekranu przewidziano funkcję zmiany systemu miar na europejski SI (centymetry i kilogramy), zmiana systemu miar podczas

sparowania ze smartwatchem F3 zmieni je również w nim samym...

WIĘCEJ: 
Ekran ten umożliwia nam dostęp do kilku ważnych funkcji  zegarka F3, jak i  dopasowanie jego działania,
tudzież:

• znajdź  zegarek  –  przydatna  funkcja  uruchamiająca  w  zegarku  trwający  przez  sześć  sekund  alarm
dźwiękowy

• zdalny aparat – funkcja która była już częściowo opisana wcześniej, to właśnie z poziomu tego menu
uruchamiamy  aparat  fotograficzny  smartfonu,  którego  migawkę  możemy  kontrolować  za  pomocą
krótkiego wciśnięcia kombinacji klawiszy MODE+START

• powiadomienia – wejście w tą opcję przeniesie nas do listy zainstalowanych aplikacji w smartfonie,
umożliwiając nam dokonanie wyboru jakie które z nich mają przesyłać powiadomienie o wiadomości
tekstowej do zegarka F3

• powiadomienia o połączeniu głosowym – włącz / wyłącz
• powiadomienia SMS – włącz / wyłącz
• nie  przeszkadzać –  funkcja  wycisza  wszystkie  powiadomienia  ze  strony  zegarka  F3,  mamy  tu

możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia funkcji
• alert bezczynności – funkcja po włączeniu umożliwia nam ustawienie czasu i liczby kroków po którym

nastąpi uruchamianie alarmu powiadamiającego nas o zbyt długim czasie przebywania w jednej pozycji
• alarm – klasyczna funkcja budzika, lecz realizowana za pomocą zegarka F3
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ostatnim ekranem aplikacji Fundo Bracelet jest sekcja „WIĘCEJ”, w rozwijanym pionowo menu można zmienić i dopasować wiele funkcji komunikacyjny modelu F3, jak i ustawić alarm, czy
alert bezczynności...

Tu jeszcze kilka słów o samym aparacie,  model opiera się co prawda jak zostało to poruszone na aparacie
smartfonu, lecz wykorzystuje do jego obsługi oprogramowanie aplikacji Fundo Bracelet, która przynajmniej
w połączeniu z moim LG G5 barbarzyńsko obchodzi się z parametrami ekspozycji, niemiłosiernie podnosząc
wartości ISO, co oczywiście negatywnie wpływa na finalną jakość obrazka. Brak tu też jakichkolwiek funkcji
dostosowujących  działanie  aplikacji  aparatu,  nie  ma  możliwości  wejścia  w  jego  menu,  jest  to  całkowity
automat, który tylko w warunkach mocnego dziennego światła może wykonać udane zdjęcie. We wnętrzach,
jak i ogólnie przy słabszym świetle będzie dążył do skrajnego podbijania ISO degenerując jakość fotografii.
Wielka szkoda że producent nie przewidział tu bezpośredniej możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności
aparatu z poziomu aplikacji obecnej już w smartfonie.

Istotną wadą aplikacji Fundo Bracelet jest brak dostępu do pełnej funkcjonalności aparatu smartfonu, w przypadku fotografii w słabym świetle aplikacja niemiłosiernie podbija wartości
parametru ISO, co oczywiście skutkuje drastycznym pogorszeniem jakości obrazu, powyżej zdjęcie wykonane za pomocą aplikacji i funkcji zdalnej kontroli migawki z poziomu smartwatcha

F3, po prawej wycinek zdjęcia po lewej, widać olbrzymią degradację jakości obrazu...

Wracając jednak do samej aplikacji, jak więc widać choćby po długości i tak mocno skróconego przewodnika
po funkcjach aplikacji  Fundo Bracelet to właśnie ona odpowiada za funkcjonalność zegarka F3, stanowi jego
serce, bez którego pozostaje on mocno ograniczonym gadżetem. Aplikacja otwiera przed nami też zupełnie
nowe  możliwości,  rozszerzając  funkcje  modelu  F3 o  te  nieobecne  bezpośrednio  w  nim  samym,  jak
raportowanie naszych treningów, wysokościomierz, czy termometr. Została ona bardzo dobrze dopracowana,
w pełni  i  co  ważne  poprawnie  spolszczona,  jest  lekka,  nieobciążająca  dla  samego  smartfonu  w trybie
pasywnym, nie atakuje nas żadnymi niechcianymi powiadomieniami, czy reklamami, oraz ma miły dla oka
design.  Jest  to  przyznam  bardzo  miłe  zaskoczenie,  gdyż  dotychczasowe  doświadczenia  z  podobnymi
aplikacjami  obsługującymi  testowane  przeze  mnie  wcześniej  chińskie  smartwatche  miało  bardzo  dużo
niedociągnięć, w tym przede wszystkim fatalne spolszczenie, lub wręcz jego brak.  Podsumowując aplikacja
Fundo Bracelet jest jest bardzo udana, oraz w pełni bezpieczna.

Zasilanie...
Przedarłszy się przez cechy fizyczne i ogólną funkcjonalność smartwatcha F3 marki DT NO.1 powróciliśmy do
problematyki zasilania... a jak ważka jest to kwestia pisałem już na wstępie recenzji. W opisywanym zegarku
zastosowano  popularną  pastylkową  baterię  litową CR2032  o napięciu  3V.  Zastosowanie  tego  typu  baterii
uwalnia  nas  od  konieczności  ładowania  ogniwa,  co  oczywiście  byłoby  pozbawione  sensu  gdyby  sam
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smartwatch  nie  oferował  odpowiednio długiej  pracy na  niej,  w przypadku modelu  F3  producent  deklaruje
maksymalny czas czuwania do 7 dni,  oraz podtrzymania napięcia gdy jest  wyłączony do roku. Zachowuje
natomiast dyplomatyczne milczenie na temat długości pracy w trybie aktywnego korzystania z jego funkcji po
sparowaniu... 

Podczas  normalnego,  średnio  aktywnego  użytkowania  zegarka  przez  około  12  godzin  dziennie  bateria
smartwatcha F3 znikała w tempie około 8% do 10% co oznacza że użytkując go w ten sposób codziennie po
około  10  dniach,  wyczerpalibyśmy  baterię,  acz  gdyby  korzystać  z  zegarka  w  ciągu  całej  doby czas  ten
skróciłby się do około 5 dni. Wyniki te jednak mieszczą się w widełkach podanych przez producenta dla trybu
czuwania, gdzie deklarowana wartość siedmiu dni znajduje się mniej więcej pośrodku zakresu 5 do 10 dni
aktywnego wykorzystania. 

Tu jednak by nie było za prosto, dodam że powyższe uzyskane wartości są dość... płynne. Faktycznie bowiem
zegarek wykazywał  na ekranie aplikacji  taki  właśnie opisany stan zmiany pojemności  baterii  w trakcie
użytkowania,  ale  już  po  wyłączeniu  i  włączeniu  kolejnego dnia  magicznie  poziom jej  naładowania  znów
wskazywał  95%,  kolejnego  93%,  następnego  90%... należy  więc  przyjąć  że  jest  to  bardzo  niedokładne
wskazanie, na którym trudno do końca bazować, choć w tym akurat przypadku raczej na plus samego zegarka.
W istocie bowiem korzystałem z niego w ciągu minionych miesięcy około dwudziestu razy,  przeciętnie w
zakresie od trzech do dwunastu godzin, a bateria nie tylko działa, ale nadal wskazuje 88%stanu naładowania,
sam więc jestem ciekaw ile faktycznie zdołam z niej wycisnąć...

Jeśli  jednak  nawet  przyjąć  dane  o  wydajności  ogniwa  podane  przez  producenta  za  rzetelne,  mamy  tu  z
klasyczną sytuacją gdzie w zależności od tego jak spojrzymy na problem szklanka będzie do połowy pusta, lub
pełna.  Z pewnością pełna, jeśli spojrzeć na te 10 dni z punktu wydajności typowego smartwatcha, który
wymaga codziennego ładowania, ale i pusta jeśli przyjąć że po tych 7 – 10 dniach konieczna będzie wymiana
baterii na nową, a w przypadku klasycznego smartwatcha wystarczyłoby jego podpięcie do ładowania... cóż,
jak  więc  widzimy  żadne  obecne  rozwiązanie  nie  jest  doskonałe,  każde  posiada  pewne  wady  i  zalety.  Z
pewnością jednak użytkując model F3 warto zaopatrzyć się w zapasową baterię.

Na koniec  tej  części  warto  też  wspomnieć o innej  pomijanej  w opisach nie  tylko tego,  ale  zdecydowanej
większości smartwatchów kwestii – o wpływie zegarka na akumulator smartofnu. Jest to dość istotna kwestia,
gdyż utrzymywanie komunikacji z zegarkiem przez bluetooth, oraz aktywnej funkcji GPS musi i prowadzi do
wysokiego zużycia energii ogniwa, przy czym największy na tą wielkość wpływ ma sam GPS. Podczas testów
ze smartwatchem F3 sparowanego ze smartfonem LG G5 tempo rozładowania ogniwa tego ostatniego, przy
włączonym GPS-ie, wynosiło około 7,6% na godzinę, po trzech i pół godzinie nieustannej pracy wyniosło
około 25%, co oznacza że o ile dalsze obciążenie ogniwa kształtowałoby się podobnie uległoby całkowitemu
rozładowaniu po około 14 godzinach. 
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Czynnikiem który dyplomatycznie pomija producent jest wpływ połączenia smartwatcha F3 na wydajność ogniwa smartfonu, po lewej i w środku widoczny screen ekranu smartofnu, gdzie
w prawym górnym rogu widać stan naładowania ogniwa telefonu, po lewej w chwili rozpoczęcia połączenia, po prawej po półtorej godzinie połączenia z zegarkiem F3 i uruchomionym GPS,
w ciągu nieco ponad 90 minut ogniwo smartfonu utraciło blisko...25% energii. Trzeba jednak też dodać że w tym czasie korzystałem aktywnie z przeglądarki, poczty i aparatu smartfonu, co

zaowocowało tak wysokim zużyciem energii, warto o tym pamiętać podczas użytkowania smartwatcha by nie obciążać dodatkowo ogniwa smartfonu, gdyż może to skutkować jego
błyskawicznym wyczerpaniem. / Smartwatch F3 może również funkcjonować jako niezależny zegarek, acz z ograniczoną funkcjonalnością, na zdjęciu F3 bez włączonej funkcji bluetooth

Należy tu jednak pamiętać że ostateczna szybkość tego procesu ściśle jest uzależniona od tego z jakich i ilu
funkcji smartwatcha korzystamy, im będzie ich więcej tym szybciej będzie rosło zużycie energii. I odwrotnie
zależne będzie też od tego jak korzystamy z samego smartfona,  zdarzało mi się bowiem drenować energię z
ogniwa tego ostatniego, przy włączonym i sparowanym zegarku F3, na poziomie rzędu... 25% na godzinę, to
oznaczałoby  jego  całkowite  rozładowanie  w  czasie  niecałych  czterech  godzin. Reasumując  wszystkie
powyższe fakty, gospodarka energią po stronie samego zegarka jest mimo wszystko na przyzwoitym poziomie,
uwalniając nad od kabla ładowarki na znacznie dłuższy czas niż w przypadku klasycznych smartwatchów.

Podsumowanie...
Czas  połączyć  powyższe  rozważania  w  jeden  wspólny  nawias  określający  wady  i  zalety  recenzowanego
smartwatcha  F3 marki DT NO.1. Przyznam się tutaj że mam pewne trudności z jednoznacznym przyznaniem
oceny dobrej, lub złej, z całą pewnością jest to produkt bardzo dobrze wykonany, z dobrej jakości materiałów, o
świetnym designie, oraz wydajnej gospodarce energią. Z całą jednak pewnością nie jest to jednak też produkt
wolny od wad, jego pięta achillesową jest między innymi duży wpływ na ogniwo smartfonu. 

zdjęcia od lewej: smartwatch F3 tworzy wyjątkowo udany duet z aplikacją Fundo Bracelet / proces parowania z smartwatchem F3 przebiega prosto, a nawiązane połączenie jest stabilne /
zakładka aplikacji Fundo Bracelet „Moje konto” umożliwia spersonalizowanie uzyskiwanych wyników treningu

Do wady należy też zaliczyć brak podtrzymania w pamięci urządzenia po jego wyłączeniu  aktualnej daty i
godziny, po wyłączeniu funkcję modelu F3 zostają całkowicie zamrożone, co skutkuje zatrzymaniem również
i zegara.  Z pewnością miało to na celu poprawkę wydajności ogniwa, tudzież baterii pastylkowej  CR2032,
prowadzi jednak do dość irytującej sytuacji, wymagającej ręcznego ustawienia daty i godziny, jeśli nie chcemy,
lub nie możemy w danej chwili sparować go ze smartfonem. 

Z drugiej strony pamiętajmy że mamy odporny na kurz i wodę, bardzo udany smartwatch nie wymagający
nieustannego  ładowania. Na  plus  też  na  pewno  należy  zaliczyć  jakość  komunikacji,  nie  dochodzi  do
przypadkowych zerwań połączenia, a uzyskane dane GPS, w tym wysokość, czy ciśnienie atmosferyczne, które
porównywałem  ze  stacją  pogodową,  jest  dokładna.  Model  też  świetnie  spisuje  się  w  roli  partnera
treningowego, w tym również bez konieczności połączenia ze smartfonem (w ograniczonym zakresie), a jego
funkcjonalność  dodatkowo  rozszerza,  jedna  z  najlepszych,  jaką  testowałem,  aplikacji  dedykowanych  do
obsługi połączenia ze smartwatchem – Fundo Bracelet, o w pełni poprawnie spolszczonym interfejsie. 
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zdjęcia po lewej i w środku: po sprawowaniu smartwatcha F3 ze smartfonem wyposażonym w aplikację Fundo Bracelet otrzymujmy dostęp do wielu dodatkowych funkcji, w tym
widocznych na ekranie głównym w lewym górnym rogu: stanu baterii smartwatcha F3, temperaturę, indeks promieniowania UV, ciśnienia atmosferycznego, jak i wysokości... / Po prawej

zrzut ekranu smartofnu LG G5 z którym F3 był sparowany poprzez aplikację Fundo Bracelet, jak widać ta ostatnia ma niewielki wpływ na ogólną wydajność smartofnu, w stanie aktywnym
zużywa tylko około 70mb z zasobów pamięci RAM

Wszystko więc jak zawsze sprowadza się do tego jak spojrzeć na sumę wad i zalet w kontekście własnych
potrzeb. Jeśli szukamy taniej alternatywy dla klasycznego smartwatcha, pozbawionego jego przywiązania do
kabla ładującego, a oferującego podobną funkcjonalność, oraz odporność na wodę i kurz, jest to z pewnością
bardzo udany model. Wreszcie jeśli jesteśmy w stanie zaakceptować jego znaczne uzależnienie od układów
smartfonu, to w pełni mogę go polecić, gdyż stosunek ceny do jakości jest naprawdę bardzo dobry z małym
minusem za brak podtrzymania pamięci daty i godziny po wyłączeniu smartwatcha.

Zalety:
• bardzo dobre wykonanie z dobrej jakości materiałów
• niska waga własna
• świetny design i wybór wersji kolorystycznych
• dobra gospodarka energią
• wymienna bateria litowa CR2032
• brak konieczności ładowania
• wzorowy stosunek ceny do jakości
• duża liczba dostępnych po sparowaniu funkcji
• altimetr
• niska cena
• wodoodporność i pyłoszczelność w klasie IP68
• łatwy dostęp do baterii
• udana, nieobciążająca i w pełni spolszczona aplikacja do komunikacji ze smartwatchem Fundo Bracelet

Wady:
• brak wibracji
• brak podtrzymania pamięci daty i godziny po wyłączeniu
• brak możliwości kontrolowania jakichkolwiek parametrów aparatu fotograficznego
• problematyczna trwałość szybki
• mało precyzyjne wskazania poziomu baterii smartwatcha

Data i miejsce zakupu: 
• 10.11.2017 – platforma handlowa AliExpress

Cena w chwili zakupu: 
• 14,92$ / około 54,50 zł dla ceny dolara 3,65 zł

Przydatne linki: 
• oficjalna stronka marki DT NO.1: http://en.001phone.cn/
• strona marki DT NO.1 / smartwatch F3: http://en.001phone.cn/product-no-1-f3-smartwatch-band-with-long-battery-life-136-html
• sklep Google Play aplikacja Fundo Bracelet: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.szkct.fundobracelet&hl=pl
• przykładowe aukcje modelu F3 na platformie AliExpress: https://www.aliexpress.com/wholesale?

minPrice=&maxPrice=&isBigSale=n&isFreeShip=y&isNew=n&isFavorite=n&isMobileExclusive=n&isLocalReturn=n&shipFromCountry=&ship
Companies=&SearchText=NO.1+F3&CatId=0&g=y&SortType=price_asc&initiative_id=SB_20180314103037&needQuery=n&groupsort=1

• strona producenta (wraz z jego specyfikacją) chipsetu Dialog DA14580 wykorzystanego w smartwatchu F3: Chipset: https://www.dialog-
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semiconductor.com/products/connectivity/bluetooth-low-energy/smartbond-da14580
• indeks promieniowania UV / Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Indeks_UV
• zasady norm wodoodporności w IP / Wikipedia: https://pl.wikipedia.org/wiki/IP_(stopie%C5%84_ochrony) 

Inne powiązane opracowania:
• DZIAŁ SPRZĘT: 

◦ smartwatch GV09
◦ smartwatch marka U-Watch, model U8

• ARTYKUŁY:
◦ LG G5 nowa jakość fotografii mobilnej czy ślepy zaułek technologii
◦ Co z tymi Chinami?
◦ Czy reklamy kłamią – czyli na co zwracać uwagę przy wyborze aparatu
◦ Zdjęcia makro ze smartfonu oraz tanie akcesoria

Przypisy:

Norma Indeksu promieniowania ultrafioletowego UV:
Indeks  UV –  podawany  najczęściej  w  prognozach  pogody,  ma  na  celu  pomagać  ludziom  w  ochronie  zdrowia,  gdyż  silne
promieniowanie UV (wysoki wskaźnik indeksu UV) może powodować uszkodzenia organizmu, m.in. oparzenia słoneczne, zaćmę,
mutacje w DNA, a nawet przyczynić się do powstania raka skóry. Przed szkodliwymi skutkami promieniowania UV można chronić się
przede  wszystkim  przez  noszenie  nakryć  głowy  oraz  specjalnych  okularów przeciwsłonecznych,  a  także  unikania  ekspozycji  na
promieniowanie UV w godzinach jego największej emisji, czyli między godziną 11 a 16. Skala Indeksu UV zawiera się między 0 a 16,
jednak, zarówno w Polsce jak i na prawie całym świecie, nie spotyka się wartości większych niż 11.

• 0 – 2 / brak zagrożeń dla zdrowego człowieka – stopień ochrony:
◦ noszenie okularów przeciwsłonecznych; noś je, jeśli leżący na ziemi śnieg odbija promieniowanie słoneczne lub jeśli 

masz bardzo wrażliwą skórę / oznaczany kolorem: zielony
• 3 – 5 / średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu – stopień ochrony: 

◦ noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy, w południe, gdy promieniowanie jest 
najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca / oznaczany kolorem: żółty 

• 6 – 7 / wysokie i bardzo wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu – stopień ochrony: 
◦ noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF 15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz 

nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2-3 godzin przed i po górowaniu Słońca (od około 11:00 do 
16:00 w lecie) / oznaczany kolorem: pomarańczowy 

• 8 – 10 / bardzo wysokie zagrożenie podczas przebywania na słońcu – stopień ochrony:
◦ ochraniać się w sposób podany powyżej. Dodatkowo należy jeszcze bardziej troszczyć się o skórę, gdyż może wystąpić 

bardzo szybkie opalenie, a nawet oparzenie / oznaczany kolorem: czerwony/różowy 
• 11+ / ekstremalne zagrożenie podczas przebywania na słońcu – stopień ochrony:

◦ stosuj wszelkie metody ochrony wliczając w to: okulary przeciwsłoneczne, kremy z filtrem i inne. Ochraniaj ciało nosząc 
koszulki z długim rękawem oraz spodnie; noś szerokie, jasne kapelusze. Ograniczaj czas przebywania na Słońcu / 
oznaczany kolorem: fioletowy 

(na podstawie informacji z Wikipedii)

strona marki DT NO.1:

www.en.001phone.cn

Sebastian Nikiel
18.03.2018

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com
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