
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ
ЗАКУПИХТЕ НАШИЯ ПРОДУКТ!

ВАЖНО
 

Моля, прочетете внимателно пълните инструкции
преди употреба. Препоръчително е да използвате
само оригиналните батерия, зарядно устройство и
аксесоари, включени в комплекта на устройството.
Нито производителят, нито дистрибуторът носят
отговорност за използването на аксесоари на трети
страни. (Функциите, изброени в това ръководство,
могат да се различават леко при различните
модели, тъй като ръководството представлява общо
описание на смарт часовника, а някои модели могат
да се различават от стандартните). Устройството
трябва да се зарежда поне 2 часа преди първата
употреба. Преди да използвате устройството, трябва
да изтеглите приложението, 

1. Заредете часовника си.
2. Инсталирайте специалното приложение за смарт
часовници на смартфона си.                                
3. Включете Bluetooth на телефона си (на този етап
не търсете часовника).
4. Отворете инсталираното приложение и
потърсете смарт часовника на ниво приложение.
5. След успешно търсене свържете смарт
часовника с телефона (за инструкции за свързване
вижте раздел APP).

Връзката е активна, когато иконата
Bluetooth на часовника е жълта, а сивата
означава, че няма връзка.
Устройството е съвместимо със
системата:
iOS 9.0 и по-нова версия и Android 4.4 и
по-нова версия.
За да използвате функцията GPS, трябва
да разполагате с устройство с Android 6.0.

Свържете часовника си с приложението, преди да го
използвате за първи път. След успешно свързване
часовникът автоматично ще синхронизира времето.
Конфигурирайте личните си данни след стартиране на
приложението.
 

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Часовникът трябва да се зарежда със зарядното
устройство, включено в комплекта.
За да свържете зарядното устройство, докоснете
кабела до контактите за зареждане в долната част на
часовника.
Не използвайте часовника, докато се зарежда.
Пълното зареждане отнема около 70 минути. След
зареждане часовникът ще започне да работи
автоматично.

За да стартирате часовника, задръжте долния бутон
BACK за 3 секунди.
За да изключите часовника, задръжте същия бутон
за 3 секунди.

Зареждане:

ВНИМАНИЕ: Не свързвайте магнитния кабел за
зареждане към два контакта едновременно с проводящ
материал. Това може да доведе до късо съединение.
Включване/изключване

ОСНОВЕН ЕКРАН
Основно набиране 
Има три основни циферблата за дата, от които можете
да избирате,  време, състояние на батерията, изминати
и изгорени стъпки 
калории. За да смените основния набор, докоснете
екрана.
Преки пътища
В бързото меню има четири икони: звук/вибрация, 
Приложение за QR код, експозиция на екрана, Bluetooth.
За да преминете към бързите клавиши, плъзнете
екрана надолу.
Функции
За да видите следните функции: Стъпки, Сън, Пулс,
Хронометър, Компас, плъзнете екрана. 
Превъртете нагоре.

Педометър.
В полунощ данните се записват и се нулират за
преизчисляване. Циферблатът на педометъра показва
също изминатото разстояние в километри и процента
на изпълнение на поставената цел. За да видите
седмичното обобщение, плъзнете екрана наляво.

Спорт
За да превключите на спортен режим, плъзнете екрана
наляво.
Часовникът има десет спортни режима: ходене на
открито, ходене на бягаща пътека, колоездене, бягане
на открито, бягане на бягаща пътека, преходи, плуване,
баскетбол, тенис на маса, бадминтон, футбол. В самия
край ще бъдат показани историята и настройките.
За да видите режимите, превъртете екрана нагоре.
Главно меню
За да видите главното меню, отидете в раздел Спорт и
плъзнете екрана наляво. В менюто ще намерите
информация за езика, яркостта на екрана, името на
Bluetooth, локатора и устройството.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Сън 
Функцията Sleep (Сън) показва общото време на съня и
времето, когато сънят ни е бил дълбок (deep) и лек (light).
За да видите седмично обобщение, плъзнете екрана
наляво.
Измерване на пулса
За да започнете измерването, поставете часовника на
ръката си и докоснете екрана. За да запазите историята
на измерванията, докоснете отново екрана.
Функцията за измерване на сърдечния ритъм е
предназначена само за домашна употреба и НЕ
представлява медицинска диагноза.

ФУНКЦИЯТА НА СПОРТА
Режими, използващи GPS свързаност:
Ходене на открито (OutWalk), Бягане на открито (OutWalk),
Джогинг, Трекинг
Времето за тренировка се изчислява автоматично,
когато се установи GPS връзка. GPS връзка:
- Статична икона - свързана
- мигаща икона - по време на свързване
- няма икона - няма връзка
За да видите маршрута, средната сърдечна честота и
други данни, плъзнете екрана надясно.

Хронометър
За да стартирате хронометъра, докоснете екрана. За да
завършите, докоснете отново екрана.
Компас
Преди да използвате часовника за първи път, плъзнете
часовника според модела на екрана, за да калибрирате
устройството.

За да направите почивка и временно да спрете
спортния режим, плъзнете пръста си наляво.
За да приключите тренировката и да запазите
данните си, натиснете BACK и докоснете екрана END.
Режими, които не изискват GPS връзка:
Ходене с велосипед за упражнения, Бягане с
велосипед за упражнения, Колоездене, Баскетбол,
Тенис на маса, Бадминтон, Футбол
Времето за обучение ще бъде изчислено
автоматично.
За да видите средния си сърдечен ритъм и други
данни, плъзнете екрана надясно.
За да направите почивка и временно да спрете
спортния режим, плъзнете пръста си наляво.
За да приключите упражнението и да запазите
данните си, натиснете BACK и докоснете екрана END.
Плуване
Времето за плуване се изчислява автоматично.
Часовникът отброява броя на обиколките в басейна.
В режим на плуване докосването на екрана е
блокирано. За да спрете и да прегледате данните от
обучението, натиснете BACK. За да се върнете назад,
натиснете OK.
История
Всички дейности за този месец са там. За да видите
по-стари данни, превъртете екрана нагоре.
Докоснете екрана, за да видите подробна
информация.
Спортни настройки
Тук можете да зададете данни като: цел, напомняния,
мерни единици, лични данни и др. Превъртете
екрана нагоре, за да видите повече

 да го инсталирате и да приемете всички разрешения, в
противен случай всички функции няма да бъдат
достъпни. Компанията си запазва правото да променя
съдържанието на това ръководство.

Потребители на Android в Google Play
Потребители на iOS в AppStore

Изтеглете приложението FunDo:

Отворете приложението FunDo -> настройки -> Bluetooth ->
потърсете SP0RT_LE и се свържете.
 

Известия
След като свържете устройството си с мобилното
приложение FunDo 
приложението, часовникът ви ще показва известия за
входящи телефонни обаждания. За да преминете към
въртящото се набиране, плъзнете екрана надясно.

- в случай на измервания на открито метеорологичните
условия и твърде ниската температура могат да
повлияят на точността на измерването.
Бележки за хидроизолацията Смарт часовникът WS929 е
водоустойчив по стандарта IP68. Преди употреба
обърнете внимание на следните точки, които могат да
намалят водоустойчивостта:
- устройството не е предназначено за използване в топла
или гореща вода или в други среди с повишена
температура и влажност.
- сваляте часовника си преди душ, плувен басейн или
сауна.
- избягвайте контакт с почистващи продукти и козметика
- почиствайте часовника и солената гривна след контакт
с морска вода

Гаранционно обслужване:
1. При нормална употреба на продуктите, стига
продуктът да няма механични повреди и да не е
причинен от неправилна употреба, потребителите могат
да се възползват от безплатно гаранционно обслужване
след 24 месеца от датата на закупуване.
2. Потребителите не могат да се възползват от
гаранцията, ако:
А. те сами са причинили щетите,
Б. гаранционният срок е изтекъл,
В. те не са използвали продукта в съответствие с
инструкциите за употреба и поддръжка,
Г. продуктите са били разглобявани, ремонтирани от
самите тях или потапяни във вода.

Батерии и зареждане
Неспазването на тези инструкции може да съкрати
живота на батерията или да причини повреда на
оборудването, пожар, химически пръски, изтичане на
електролит или нараняване на кожата.
- Не използвайте часовника, докато се зарежда.
- Високата температура на околната среда или близостта
до източник на топлина може да доведе до прегряване,
деформация и запалване на батерията.
- ако батерията е подута, НЕ
- избягвайте контакт с очите и кожата, ако батерията се
спука и изтече.

ГАРАНЦИЯ

www.watchmark.com
ul. Paprotna 7

Wrocław
POLAND

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

ако приложението не е свързано, трябва да настроите
тази функция ръчно. За да направите това, отидете в
спортен режим -> Меню -> Настройки -> Часовник.
5. Защо батерията издържа кратко време?
Животът на батерията зависи от честотата и
продължителността на използване на часовника. Други
фактори, влияещи върху живота на батерията, са
активните функции GPS и/или Bluetooth.
За да поддържате дълъг живот на батерията, спазвайте
правилата, описани в БЕЗОПАСНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ -
Батерия и зареждане и ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ -
Зареждане.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

FAQ

2. Проблем с връзката със сателита
В случай на проблеми с GPS връзката, следвайте
следните стъпки:
- Не се движете, докато търсите връзка.
- уверете се, че се намирате на открито място.

1.Колко време отнема свързването със сателита?
Два часа или повече при първия път. След свързване на
сателита времето за търсене е две минути.

Сигурност:
Почиствайте редовно часовника с мека кърпа, за да
поддържате устройството и гривната чисти.
При по-силно замърсяване използвайте чиста вода.

Бележки за измерването
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Функцията за измерване на
сърдечния ритъм не е точна и не може да се
използва за медицинска диагностика.
Грешка при измерването:
- Уверете се, че часовникът е правилно поставен и
прилепнал към кожата, преди да направите
измерванията.

ПАРАМЕТРИ
Дисплей: 1,3" 240*240
Спътник: GPS + Baidou
Водоустойчивост: IP68
Измерване на сърдечния ритъм: оптично
Bluetooth: 4.0
Сензор: Компас
Акселерометър/гироскоп: 3 оси, 3D ускорение
Батерия: 430 mAh
Съвместимост на системата: Android 4.3+, IOS 8+
Тегло: 71 г
Размер: 52/40 / 14,5 мм
Вход: 3.7V 1.0A MAX
Стандарт за проектиране: LX10328-2018

SMARTWATCH 
WATCHMARK WS929

Инструкции за употреба

watchmark.com

- уверете се, че часовникът е зареден
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Използвайте само на открито.
Околните сгради, гъстите гори и лошото време могат да
изкривят показанията на GPS сигнала.
3.  Проблем с връзката Bluetooth
В случай на проблеми с Bluetooth връзката, следвайте
следните стъпки:
- Затваряне на приложението
- Изтриване на записа на Bluetooth връзката в телефона
- изтриване на записа на Bluetooth връзката в часовника
- изключване на Bluetooth в телефона
- включете Bluetooth на телефона и се свържете отново с
часовника
4. Мога ли да използвам часовника си, без да се
свързвам с мобилния си телефон?
Да, благодарение на вградения GPS модул часовникът
може да се използва независимо от връзката. Все пак
имайте предвид, че някои функции, като например
история, няма да са достъпни. Когато сте свързани с
приложението, часовникът ще бъде настроен
автоматично, 

- забранено е да го разглобявате сами (устройството
използва вградена батерия).
- ако батерията е повредена, моля, свържете се с местния
отдел за изхвърляне на отпадъци.


