
LUGUPEETUD KLIENT, TÄNAN TEID
MEIE TOOTE OSTMISE EEST!

 

TÄHELEPANU
 

Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu
kasutusjuhend. Soovitatav on kasutada ainult
seadmega kaasasolevat originaalakut, -
laadijat ja -tarvikuid.
Tootja ega turustaja ei vastuta kolmandate
isikute lisaseadmete kasutamise eest.

(Käesolevas kasutusjuhendis näidatud
funktsioonid võivad mudeliti veidi erineda,
kuna kasutusjuhend on nutikella üldine
kirjeldus, mõned mudelid võivad standardist
erineda).

Palun laadige seadet vähemalt 2 tundi, enne
kui seda esimest korda kasutate.
Enne seadme kasutamist peate rakenduse
alla laadima, installima rakenduse ja
aktsepteerima kõik volitused, vastasel juhul ei
ole kõik funktsioonid kättesaadavad.
Ettevõte jätab endale õiguse muuta
käesoleva kasutusjuhendi sisu.

1.Laadige oma kella.

2.Installige nutitelefoni valitud nutikella
mudelile vastav rakendus. 
 
3. Lülitage oma telefoni Bluetooth sisse
(ärge otsige selles etapis oma nutikella).

4. Avage rakendus ja otsige oma nutikella
rakendusest välja.

5.Pärast edukat otsingut ühendage nutikell
oma telefoniga (ühendamisjuhised on
jaotises RAKENDUS).

Ühendus on aktiivne, kui kellal olev Bluetoothi
ikoon on kollane, samas kui hall tähendab, et
ühendus puudub.
Seade ühildub:
iOS 9.0 ja uuemad versioonid ning Android 4.4
ja uuemad versioonid. 
GPS-funktsiooni kasutamiseks on vaja Android
6.0 seadet.

Androidi kasutajad Google Play's
iOS-i kasutajad AppStore'is

Enne esmakordset kasutamist ühendage oma
käekell rakendusega. 
Pärast edukat ühendamist sünkroonib kell
automaatselt kellaaja.
Pärast rakenduse käivitamist konfigureerige
oma isiklikud andmed. 
Lae alla FunDo rakendus:

Avage FunDo rakendus -> seaded ->
Bluetooth -> otsige SP0RT_LE ja ühendage. 
 

APLIKATSIOONPÕHITEAVE

Laadige oma kella kaasasoleva laadija
abil.
Laadija ühendamiseks ühendage kaabel
kella alumisel küljel olevate
laadimiskontaktide külge. 
Ärge kasutage kella laadimise ajal.
Kella täielikuks laadimiseks kulub umbes
70 minutit. Pärast laadimist käivitub kell
automaatselt.

Kella käivitamiseks hoidke all BACK-
nuppu 3 sekundit all.
Kella väljalülitamiseks hoidke sama
nuppu 3 sekundit all.

Laadimine

MÄRKUS: Ärge ühendage magnetilist
laadimiskaablit korraga kahe kontaktiga
juhtiva materjaliga. See võib põhjustada
lühise.

Kella sisse/välja lülitamine

 
 

PEAEKRAAN
Peamised valimisnupud

Otseteed

Funktsioonid

Teated

Valige kolme põhikella vahel, mis näitavad
kuupäeva, kellaaega, aku taset, astutud samme
ja põletatud kaloreid.
Avakuva muutmiseks puudutage ekraani.

Pikamenüüs on neli ikooni: heli/värinat,
rakenduse QR-kood, ekraani eksponeerimine,
Bluetooth.  Otseteedele pääsemiseks libistage
ekraani allapoole. 

Rohkemate funktsioonide vaatamiseks:
Sammud, uni, pulss, stopper, kompass libistage
ekraani üles.

Pärast seadme ühendamist FunDo
mobiilirakendusega kuvatakse kellal teie
telefonist tulevad teated.Teavitusklahvile
pääsemiseks libistage ekraani paremale.

 Jalamõõtja.
Keskööl salvestatakse andmed ja nullivad
need uuesti loendamiseks. Sammuloenduri
numbril kuvatakse ka läbitud distants
kilomeetrites ja protsentuaalselt seatud
eesmärgist. Nädala kokkuvõtte vaatamiseks
libistage ekraani vasakule.

Sport

Peamenüü

Spordirežiimi lülitamiseks libistage ekraani
vasakule. Kellal on kümme spordirežiimi:
käimine õues, kõndimine jooksurajal,
jalgrattasõit, jooksmine õues, jooksurajal,
matkamine, ujumine, korvpall, lauatennis,
sulgpall, jalgpall. Kõige lõpus kuvatakse
ajalugu ja seaded. Režiimide vaatamiseks
kerige ekraanil ülespoole.

Peamenüü kuvamiseks minge spordi
sektsiooni ja libistage ekraani vasakule.
Menüüst leiate keeleseaded, ekraani
heleduse, Bluetoothi nime, asukoha
määramise ja seadme teabe.

PÕHIFUNKTSIOONID

Magada

Südame löögisageduse mõõtmine: 

Stoppkell

Kompass

Unefunktsioon näitab kogu magatud aega
ning aega, mil meie uni oli sügav ja kerge.
Nädala kokkuvõtte vaatamiseks libistage
ekraani vasakule.

Mõõtmise alustamiseks viige kell käe lähedale
ja puudutage ekraani. Mõõtmisloo
salvestamiseks puudutage uuesti ekraani.
Südame löögisageduse funktsioon on
mõeldud ainult koduseks kasutamiseks ja see
EI ole meditsiiniline diagnoos.

Stoppkella käivitamiseks puudutage ekraani.
Seiskamiseks puudutage uuesti ekraani.

Enne esmakordset kasutamist liigutage kella
seadme kalibreerimiseks ekraanil kuvatava
mustri järgi..

SPORDIFUNKTSIOONID
GPS-ühendust kasutavad režiimid:

Jalutuskäik õues (OutWalk), Jooksmine õues
(OutWalk), Jooksmine, Matkamine, Trekking

Režiimid, mis ei nõua GPS-ühendust:

Koolitusaeg arvutatakse automaatselt, kui
GPS-ühendus on saadud.
GPS-ühendus:
- staatiline ikoon - ühendatud
- vilkuv ikoon - seoses
- ikoon puudub - ei ole ühendatud
Marsruudi, keskmise südame
löögisageduse ja muude andmete
vaatamiseks libistage ekraani paremale.
Spordirežiimi peatamiseks ja ajutiseks
peatamiseks pühkige vasakule. 
Treeningust väljumiseks ja andmete
salvestamiseks vajutage BACK ja
puudutage ekraani END.

Jalgpall, Jooksmine jooksurajal,
Jalgrattasõit Korvpall, Lauatennis, Sulgpall,
Jalgpall, Jalgpall
Treeningu aeg arvutatakse automaatselt.
Liigutage ekraani paremale, et näha oma
keskmist südame löögisagedust ja muid
andmeid.
Spordirežiimi peatamiseks ja ajutiseks
peatamiseks pühkige vasakule. 
Treeningust väljumiseks ja andmete
salvestamiseks vajutage BACK ja
puudutage ekraani END.

Ühendus on aktiivne, kui kellal olev
Bluetoothi ikoon on kollane, samas kui hall
tähendab, et ühendus puudub.
Seade ühildub:
iOS 9.0 ja uuemad versioonid ning Android
4.4 ja uuemad versioonid. 
GPS-funktsiooni kasutamiseks on vaja
Android 6.0 seadet.

Märkused veekindluse kohta
WS929 nutikella veekindlus on Ip68. Enne
kasutamist võtke arvesse järgmisi punkte,
mis võivad mõjutada veekindlust:
- seade ei sobi kasutamiseks kuumas või
soojas vees või muudes kõrgema
temperatuuri ja niiskusega keskkondades.
- Enne duši all, basseinis või saunas käimist
võtke kell maha.
- Vältida kokkupuudet pesemisvahendite
ja kosmeetikatoodetega.
- Puhastage oma käekell ja käevõru
soolasest veest pärast kokkupuudet
mereveega.

Garantiiteenus:
1. Toodete tavapärase kasutamise
korral, kui tootel ei ole mehaanilisi
kahjustusi ja kui see on põhjustatud
väärkasutamisest, saavad tarbijad 24
kuud alates ostukuupäevast kasutada
tasuta garantiiteenust.
2.Tarbijad ei saa garantiid kasutada, kui:
A. nad on ise kahju tekitanud,
B. garantiiaeg on lõppenud,
C. nad ei ole kasutanud toodet
vastavalt kasutus- ja hooldusjuhendile,
D. nad on demonteerinud, parandanud
või uputanud end vette.

Ujumine

Ajalugu

Spordi seaded

Teie ujumisaeg arvutatakse automaatselt.
Kell loeb basseinis käidud ringide arvu.
Ujumisrežiimis on puuteekraan lukustatud.
Treeninguandmete peatamiseks ja
vaatamiseks vajutage nuppu BACK.
Tagasipöördumiseks vajutage nuppu OK.

Siit leiate kõik selle kuu tegevused.
Vanemate andmete vaatamiseks libistage
ekraani üles. Üksikasjaliku teabe saamiseks
koputage ekraanile.

Siin saate määrata selliseid andmeid nagu
sihtväärtus, meeldetuletused, mõõtühikud,
isiklikud andmed jne. Libistage ekraani
ülespoole, et kuvada rohkem

GARANTII

www.watchmark.com
ul. Paprotna 7

Wrocław
POLAND

OLULINE TEAVEETTEVAATUSTEL

FAQ

- Veenduge, et olete avatud piirkonnas
- veenduge, et teie kell on laetud
MÄRKUS: Palun kasutage ainult avatud
ruumides. Ümbritsevad hooned, tihedad
metsad ja halb ilm võivad häirida GPS-signaali
lugemist.
3. Bluetooth-ühenduse probleem 
Kui Bluetooth-ühendusega on probleeme,
järgige alljärgnevaid samme:
- rakenduse sulgemine
- kustutada Bluetooth-ühenduse kirje telefonis
- kustutada Bluetooth-ühenduse kirje kellas
- lülitage telefoni Bluetooth välja
- lülitage telefonis Bluetooth sisse ja ühendage
see uuesti kellaga.
Kas ma saan kella kasutada ilma
mobiiltelefoniga ühendamata?
Jah, tänu sisseehitatud GPS-moodulile saab
kella kasutada ühendusest sõltumatult . Pange
siiski tähele, et mõned funktsioonid, näiteks
ajalugu, ei ole saadaval.  Kui seade on
ühendatud rakendusega, seatakse kell
automaatselt, kui rakendus ei ole ühendatud,
tuleb see funktsioon seadistada käsitsi. Selleks
valige Sport -> Menüü -> Seaded -> Kell.

1 Kui kaua võtab satelliidiga ühenduse
loomine aega?
Esimesel korral kaks tundi või rohkem. Kui
satelliit on ühendatud, on otsingu aeg kaks
minutit.
2. satelliidiühenduse probleem
Kui teil on probleeme GPS-ühendusega,
järgige alljärgnevaid samme:
- ärge liikuge ühenduvuse otsimise ajal

Kaitse:

Aku ja laadimine

Puhastage kella regulaarselt pehme lapiga,
et hoida seade ja käevõru puhtana.
Raskema mustuse puhul kasutage puhast
vett.

Allpool toodud juhiste eiramine võib
lühendada aku kasutusiga või põhjustada
seadme kahjustusi, tulekahju, keemilisi
põletusi, elektrolüütide lekkeid või
nahavigastusi.
- ärge kasutage oma kella laadimise ajal.
- kõrge keskkonnatemperatuur või
soojusallika lähedus võib põhjustada aku
ülekuumenemist, deformeerumist ja
süttimist.

Märkused mõõtmise kohta
MÄRKUS: Südame löögisageduse
mõõtmise funktsioon ei ole täpne, seega ei
saa seda kasutada meditsiiniliseks
diagnoosimiseks. Mõõtmisviga:
- enne mõõtmist veenduge, et kell on
korralikult seljas ja istub tihedalt vastu
nahka.
- Mõõtmisel välitingimustes võivad
ilmastikutingimused ja madalad
temperatuurid mõjutada mõõtmise
täpsust.

PARAMEETRID

Ekraan: 1.3" 240*240
Satelliit: GPS + Baidou
Veekindlus: IP68
Südame löögisageduse mõõtmine: optiline
Bluetooth: 4.0
Andur: kompass 

Kiirendusmõõtur/giroskoop: 3-teljeline,
3D-kiirendus
Aku: 430mAh
Süsteemi ühilduvus: Android 4.3+, IOS
8+
Kaal: 71g
Suurus: 52/40/14.5mm
Sisend: 3.7V 1.0A MAX
Rakendusstandard: LX10328-2018 

SMARTWATCH 
WATCHMARK WS929

Kasutusjuhend

watchmark.com

5. Miks kestab aku nii kaua?
Aku kestus sõltub sellest, kui tihti ja kui kaua
te oma kella kasutate. Täiendavad tegurid,
mis vähendavad aku tööaega, on aktiivsed
GPS- ja/või Bluetooth-funktsioonid.
Aku pika eluea säilitamiseks järgige
ettevaatusabinõusid, mis on kirjeldatud
jaotistes ETTEVAATUSTES - aku ja laadimine
ja ALUSTEAVE - laadimine.

- aku paisumise korral ÄRGE PUUDUGE läbi 
- aku purunemise ja lekke korral vältida
kokkupuudet silmade ja nahaga.
- ärge võtke seadet ise lahti (seade kasutab
sisseehitatud akut).
- aku kahjustumise korral võtke ühendust
oma kohaliku jäätmekäitlusosakonnaga.


