
VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME, ŽE JSTE SI
ZAKOUPILI NÁŠ PRODUKT!

DŮLEŽITÉ
 

Před použitím si prosím pozorně přečtěte celý návod.
Doporučuje se používat pouze originální baterii,
nabíječku a příslušenství, které jsou součástí sady se
zařízením. Výrobce ani distributor nenese odpovědnost
za použití příslušenství třetích stran.
(Funkce uvedené v tomto návodu se mohou mezi
modely mírně lišit, protože návod je obecným popisem
chytrých hodinek, některé modely se mohou lišit od
standardu). Před prvním použitím by mělo být zařízení
nabíjeno alespoň 2 hodiny. Než začnete zařízení
používat, musíte si stáhnout aplikaci, nainstalovat aplikaci
a přijmout všechna oprávnění, jinak nebudou dostupné
všechny funkce. Společnost si vyhrazuje právo na
změnu obsahu tohoto návodu.

1. Nabijte hodinky.
2. Nainstalujte do chytrého telefonu aplikaci vyhrazenou
pro vybraný model chytrých hodinek.                                
3. Zapněte na svém telefonu Bluetooth (v této fázi
hodinky nehledejte).
4. Otevřete nainstalovanou aplikaci a vyhledejte chytré
hodinky na úrovni aplikace.
5. Po úspěšném hledání propojte chytré hodinky s
telefonem (návod na připojení najdete v sekci
APLIKACE)

Připojení je aktivní, když je ikona Bluetooth
na hodinkách žlutá, zatímco šedá znamená
žádné připojení.
Zařízení je kompatibilní se systémem:
iOS 9.0 a vyšší a Android 4.4 a vyšší.
Chcete-li používat funkci GPS, musíte mít
zařízení s Androidem 6.0.

Uživatelé Androidu na Google Play
Uživatelé iOS v AppStore

Před prvním použitím hodinky připojte k aplikaci. Po úspěšném
připojení hodinky automaticky synchronizují čas. Po spuštění
aplikace nakonfigurujte své osobní údaje.
Stáhněte si aplikaci FunDo:

Otevřete aplikaci FunDo -> nastavení -> Bluetooth -> vyhledejte
SP0RT_LE a připojte se.
 

APLIKACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Hodinky by se měly nabíjet pomocí nabíječky, která je
součástí sady.
Chcete-li připojit nabíječku, dotkněte se kabelu nabíjecích
kontaktů na spodní straně hodinek.
Během nabíjení hodinky nepoužívejte.
Plné nabití trvá přibližně 70 minut. Po nabití se hodinky
automaticky spustí.

Chcete-li hodinky spustit, podržte spodní tlačítko BACK po
dobu 3 sekund
Chcete-li hodinky vypnout, podržte stejné tlačítko po dobu
3 sekund.

Nabíjení:

POZOR: Nepřipojujte magnetický nabíjecí kabel ke dvěma
kontaktům současně s vodivým materiálem. Může způsobit
zkrat.
Zapnout / vypnout

 
 

HLAVNÍ OBRAZOVKU
Hlavní ciferník 

Zkratky

Funkce

Oznámení

Na výběr jsou tři hlavní ciferníky zobrazující datum, 
čas, stav baterie, počet ušlých kroků a spálené 
kalorie. Chcete-li změnit hlavní ciferník, dotkněte se
obrazovky.

V rychlé nabídce jsou čtyři ikony: zvuk / vibrace, 
QR kód aplikace, expozice obrazovky, Bluetooth.
Chcete-li přejít na zkratky, posuňte obrazovku dolů.

Chcete-li zobrazit následující funkce: Kroky, Spánek, Puls,
Stopky, Kompas, přejeďte po obrazovce 
nahoru.

Po propojení zařízení s mobilní aplikací FunDo 
budou hodinky zobrazovat upozornění na příchozí telefon.
Chcete-li přejít na otočný ovladač, posuňte obrazovku
doprava.

 Krokoměr.
O půlnoci se data uloží a vynulují pro opětovné přepočítání.
Číselník krokoměru také ukazuje ušlou vzdálenost v
kilometrech a procento z cíle, který jste si stanovili. Chcete-li
zobrazit týdenní souhrn, přejeďte po obrazovce doleva.

Sport

Hlavní menu

Chcete-li přepnout do sportovního režimu, posuňte obrazovku
doleva.
Hodinky mají deset sportovních režimů: chůze venku, chůze
na běžeckém pásu, cyklistika, venkovní běh, běh na pásu,
trekking, plavání, basketbal, stolní tenis, badminton, fotbal. Na
úplném konci se zobrazí historie a nastavení.
Chcete-li zobrazit režimy, posuňte obrazovku nahoru.

Chcete-li zobrazit hlavní nabídku, přejděte do sekce sport a
posuňte obrazovku doleva. V nabídce najdete jazyk, jas
obrazovky, název Bluetooth, lokátor a informace o zařízení.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Spánek 

Měření pulzu

Funkce spánku zobrazuje celkovou dobu spánku a dobu, kdy
byl náš spánek hluboký (hluboký) a lehký (světlý). Chcete-li
zobrazit týdenní souhrn, přejeďte po obrazovce doleva.

Chcete-li zahájit měření, přiložte hodinky k ruce a dotkněte se
obrazovky. Chcete-li uložit historii měření, znovu se dotkněte
obrazovky.
Funkce měření srdeční frekvence je pouze pro domácí použití
a NENÍ lékařská diagnostika.

FUNKCI SPORTU
Režimy využívající připojení GPS:

Venkovní procházky (OutWalk), Venkovní běh (OutWalk),
Jogging, Trekking

Režimy, které nevyžadují připojení GPS:

Doba tréninku se vypočítá automaticky po navázání spojení
GPS. GPS připojení:
- statická ikona - připojeno
- blikající ikona - během připojení
- žádná ikona - žádné připojení
Chcete-li zobrazit trasu, průměrnou tepovou frekvenci a další
údaje, přejeďte po obrazovce doprava.
Chcete-li si odpočinout a dočasně zastavit sportovní režim,
posuňte prst doleva.
Chcete-li ukončit cvičení a uložit svá data, stiskněte tlačítko
ZPĚT a dotkněte se obrazovky KONEC.

Chůze na rotopedu, Běh na rotopedu, Cyklistika, Basketbal,
Stolní tenis, Badminton, Fotbal

Stopky

Kompas

Chcete-li spustit stopky, klepněte na obrazovku. Pro
dokončení se znovu dotkněte obrazovky.

Před prvním použitím posuňte hodinky podle vzoru na
obrazovce, abyste zařízení zkalibrovali.

Doba tréninku bude vypočítána automaticky.
Chcete-li zobrazit průměrnou srdeční frekvenci a další
údaje, přejeďte prstem po obrazovce doprava.

Plavání

Dějiny

Sportovní nastavení

Chcete-li si odpočinout a dočasně zastavit sportovní
režim, posuňte prst doleva.
Chcete-li ukončit cvičení a uložit svá data, stiskněte
tlačítko ZPĚT a dotkněte se obrazovky KONEC.

Doba plavání se vypočítá automaticky. Hodinky počítají
počet kol v bazénu.
V režimu Plavání je dotyk obrazovky uzamčen. Pro
zastavení a zobrazení tréninkových dat stiskněte BACK.
Chcete-li se vrátit zpět, stiskněte tlačítko OK.

Aktivita tohoto měsíce je tam vše. Chcete-li zobrazit starší
data, posuňte obrazovku nahoru. Klepnutím na
obrazovku zobrazíte podrobné informace.

Zde můžete nastavit data jako: cílová hodnota, upomínky,
měrné jednotky, osobní údaje atd. Posunutím obrazovky
nahoru zobrazíte další

Poznámky k hydroizolaci

- v případě venkovního měření mohou povětrnostní podmínky
a příliš nízká teplota ovlivnit správnost měření.

Smartwatch WS929 mají voděodolnost IP68. Před použitím
věnujte pozornost následujícím bodům, které mohou snížit
vodotěsnost:
- zařízení není určeno pro použití v teplé a horké vodě nebo
jiném prostředí se zvýšenou teplotou a vlhkostí
- před sprchou, bazénem nebo saunou si sundejte hodinky
- vyhněte se kontaktu s čisticími prostředky a kosmetikou
- po kontaktu s mořskou vodou očistěte hodinky a solný
náramek

Záruční servis:
1. Při běžném používání produktů, pokud produkt nemá
mechanické poškození a nebyl způsoben nesprávným
používáním, mohou spotřebitelé po 24 měsících od data
nákupu využít bezplatného záručního servisu.
2. Spotřebitelé nemohou využít záruky, pokud:
A. škodu způsobili sami,
B. vypršela záruční doba,
C. nepoužili výrobek v souladu s návodem k použití a údržbě,
D. výrobky byly rozebrány, opraveny svépomocí nebo
ponořeny do vody.

Baterie a nabíjení
Nedodržení těchto pokynů může zkrátit životnost baterie nebo
způsobit poškození zařízení, požár, poleptání chemikáliemi,
únik elektrolytu nebo poranění pokožky.
- nepoužívejte hodinky během nabíjení.
- vysoká okolní teplota nebo blízkost zdroje tepla může vést k
přehřátí, deformaci a vznícení baterie
- pokud je baterie oteklá, NEPORUŠUJTE
- v případě prasknutí a vytečení baterie se vyhněte kontaktu s
očima a pokožkou
- je zakázáno jej demontovat svépomocí (zařízení používá
vestavěnou baterii)
- pokud je baterie poškozená, kontaktujte prosím místní
oddělení pro likvidaci odpadu

ZÁRUKA
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DŮLEŽITÁ INFORMACE5. Proč se baterie drží krátce?
Výdrž baterie závisí na frekvenci a délce používání hodinek.
Dalšími faktory ovlivňujícími snížení životnosti baterie jsou
aktivní funkce GPS a/nebo Bluetooth.
Pro zachování dlouhé životnosti baterie dodržujte pravidla
popsaná v BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ – Baterie a nabíjení a
ZÁKLADNÍ INFORMACE – Nabíjení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

FAQ

2. Problém s připojením k satelitu
V případě problémů s konektivitou GPS postupujte podle
následujících kroků:
- při hledání připojení se nepohybujte
- ujistěte se, že jste v otevřeném prostoru

1.Jak dlouho trvá připojení k satelitu?
Dvě hodiny nebo více poprvé. Po připojení satelitu je doba
vyhledávání dvě minuty.

Bezpečnostní:
Pravidelně čistěte hodinky měkkým hadříkem, aby bylo
zařízení a náramek čisté.
Pro silnější znečištění použijte čistou vodu.

Poznámky k měření
POZOR: Funkce měření srdeční frekvence není přesná a nelze
ji použít pro lékařskou diagnostiku.
Chyba měření:
- před zahájením měření se ujistěte, že jsou hodinky správně
nasazeny a těsně přiléhají k pokožce

PARAMETRY
Displej: 1,3" 240 * 240
Satelit: GPS + Baidou
Vodotěsnost: IP68
Měření srdeční frekvence: Optické
Bluetooth: 4.0
Senzor: Kompas

Akcelerometr / Gyroskop: 3osý, 3D akcelerace
Baterie: 430 mAh
Kompatibilita systému: Android 4.3+, IOS 8+
Hmotnost: 71g
Velikost: 52/40 / 14,5 mm
Vstup: 3,7V 1,0A MAX
Standard provedení: LX10328-2018

SMARTWATCH 
WATCHMARK WS929

Návod k použit

watchmark.cz

- ujistěte se, že jsou hodinky nabité
POZOR: Používejte pouze venku. Okolní budovy, husté lesy a
špatné počasí mohou zkreslit čtení signálu GPS.
3.  Problém s připojením Bluetooth
V případě problémů s připojením Bluetooth postupujte podle
následujících kroků:
- zavřete aplikaci
- odstranit záznam o připojení Bluetooth v telefonu
- smazat záznam připojení Bluetooth na hodinkách
- vypněte Bluetooth na telefonu
- zapněte na telefonu Bluetooth a znovu se připojte k
hodinkám
4. Mohu používat hodinky bez připojení k mobilnímu telefonu?
Ano, díky vestavěnému GPS modulu lze hodinky používat bez
ohledu na připojení. Upozorňujeme však, že některé funkce,
například historie, nebudou dostupné. Po připojení k aplikaci se
hodiny nastaví automaticky, pokud aplikace připojena není, je
nutné tuto funkci nastavit ručně. Chcete-li to provést, přejděte
do režimu Sport -> Nabídka -> Nastavení -> Hodiny.


