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Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a
teljes használati utasítást. Javasoljuk, hogy csak
a készülékhez mellékelt eredeti akkumulátort,
töltőt és tartozékokat használja.
Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős a
harmadik féltől származó tartozékok
használatáért.

(A jelen kézikönyvben felsorolt funkciók
modellenként némileg eltérhetnek, mivel a
kézikönyv az okosóra általános leírása, egyes
modellek eltérhetnek a szabványos
modellektől).

A készüléket az első használat előtt legalább 2
órán keresztül fel kell tölteni.
A készülék használata előtt le kell töltenie az
alkalmazást, telepítenie kell, és el kell fogadnia
az összes engedélyt, különben nem lesz
elérhető minden funkció.
A vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv
tartalmának megváltoztatására.

1. Töltse fel az órát.

2. Telepítse az okosóra alkalmazást
okostelefonjára.
                                           
3. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonján
(ebben a szakaszban ne keresse meg az
órát).

4. Nyissa meg a telepített alkalmazást, és
keresse meg az okosóráját az alkalmazás
szintjén.

5. A sikeres keresés után csatlakoztassa az
okosórát a telefonjához (a csatlakozási
utasításokat lásd az APP fejezetben).

A kapcsolat akkor aktív, ha az órán a Bluetooth
ikon sárga színű, a szürke pedig azt jelenti,
hogy nincs kapcsolat.
A készülék kompatibilis a következőkkel
iOS 9.0 vagy újabb és Android 4.4 vagy újabb.
A GPS funkció használatához Android 6.0-s
készülékre van szükség.

Csatlakoztassa az órát az alkalmazáshoz, mielőtt
először használná. A sikeres csatlakoztatás után
az óra automatikusan szinkronizálja az időt.
Az alkalmazás elindítása után állítsa be
személyes adatait.

Töltse le a FunDo alkalmazást:
Android felhasználók a Google Playben
iOS felhasználók az AppStore-ban

Nyissa meg a FunDo alkalmazást -> beállítások -
> Bluetooth -> keresse meg az SP0RT_LE-t és
csatlakozzon.
 

ALKALMAZÁSOKALAPINFORMÁCIÓK
Înloading:
Az órát a készletben található töltővel kell
feltölteni.
A töltő csatlakoztatásához érintse a kábelt az
óra alján lévő töltőérintkezőkhöz.
Ne használja az órát töltés közben.
Egy teljes feltöltés körülbelül 70 percig tart. A
töltés után az óra automatikusan elindul.

FIGYELMEZTETÉS: Ne csatlakoztassa a
mágneses töltőkábelt egyszerre két vezető
anyagú érintkezőhöz. Ez rövidzárlatot okozhat.

Kapcsolja be/ki a kapcsolót:
Az óra elindításához nyomja meg és tartsa
lenyomva az alsó BACK gombot 3
másodpercig.
Az óra megállításához tartsa lenyomva
ugyanazt a gombot 3 másodpercig.
 
 

FŐKÉP

Fő tárcsa 
Három fő adattárcsa közül választhat, az idő,
az akkumulátor állapota, a megtett lépések
és az elégetett kalóriák. A fő tárcsa
megváltoztatásához koppintson a
képernyőre.
Rövidítések
A gyorsmenüben négy ikon található:
hang/rezgés, QR-kód alkalmazás, kijelző,
Bluetooth. A parancsikonok eléréséhez
görgessen lefelé a képernyőn.
Jellemzők
A következő funkciók megtekintéséhez:
Steps, Sleep, Pulse, Stopwatch, Compass,
görgessen felfelé a képernyőn.
Közlemények
Amint csatlakoztatja készülékét a FunDo
mobilalkalmazáshoz, az óra megjeleníti a
bejövő hívás riasztását. A képernyőt jobbra
húzva váltson a forgótárcsára.
 

 Lépésszámláló
Éjfélkor az adatok elmentésre kerülnek, és
újraszámítás céljából visszaállítják őket. A
lépésszámláló számlapja a megtett
távolságot kilométerben és a kitűzött cél
százalékos elérését is mutatja. A heti
összefoglaló megtekintéséhez görgesse a
képernyőt balra.

Sport
A sport üzemmódba való átváltáshoz húzza
a képernyőt balra. Az óra tíz sportmóddal
rendelkezik: gyaloglás a szabadban,
gyaloglás futópadon, kerékpározás, futás a
szabadban, futópadon, túrázás, úszás,
kosárlabda, asztalitenisz, tollaslabda, foci. A
végén megjelenik az előzmények és a
beállítások.
Az üzemmódok megtekintéséhez
görgessen felfelé.
Főmenü
A főmenü megtekintéséhez lépjen a sport
részre, és görgessen balra. A menüben
megtalálható a nyelv, a képernyő fényereje,
a Bluetooth név, a helymeghatározó és a
készülék információi.

ALAPVETŐ FUNKCIÓK

Alvás 
Az alvás funkció mutatja a teljes alvási időt,
valamint azt, hogy mennyi ideig volt mély
és könnyű alvásunk. A heti összefoglaló
megtekintéséhez görgesse a képernyőt
balra.
Impulzusmérés
A mérés megkezdéséhez tartsa az órát a
kezében, és érintse meg a képernyőt. A
mérési előzmények mentéséhez
koppintson ismét a képernyőre. A
pulzusszámmérő funkció kizárólag otthoni
használatra szolgál, és NEM minősül orvosi
diagnózisnak.
Stopperóra
A stopperóra elindításához koppintson a
képernyőre. A befejezéshez koppintson
ismét a képernyőre.
Iránytű

Az óra első használatba vétele előtt a
képernyőn látható minta szerint csúsztassa el
az órát, hogy kalibrálja a készüléket.

SPORTFUNKCIÓ
GPS-kapcsolatot használó üzemmódok
OutWalk, OutWalk, kocogás, túrázás,
túrázás

Az edzésidő automatikusan kiszámításra kerül a
GPS-kapcsolat létrehozása után.
GPS-kapcsolat:
- Statikus ikon - csatlakoztatva
- villogó ikon - csatlakoztatás közben
- nincs ikon - nincs kapcsolat
Az útvonal, az átlagos pulzusszám és egyéb
adatok megtekintéséhez görgesse a képernyőt
jobbra.
A sportmód ideiglenes szüneteltetéséhez és
leállításához csúsztassa az ujját balra.
Az edzés befejezéséhez és az adatok
mentéséhez nyomja meg a BACK gombot, majd
koppintson a BEFEJEZÉS képernyőre.
GPS-kapcsolatot nem igénylő üzemmódok:
Kerékpározás, kerékpározás, kosárlabda,
tollaslabda, labdarúgás, asztalitenisz, gyaloglás,
futás.
Az edzési idő automatikusan kiszámításra kerül.
Az átlagos pulzusszám és egyéb adatok
megtekintéséhez görgesse a képernyőt jobbra.
A sportmód szüneteltetéséhez és ideiglenes
leállításához csúsztassa az ujját balra.
Az edzés befejezéséhez és az adatok
mentéséhez nyomja meg a BACK gombot, majd
koppintson a BEFEJEZÉS képernyőre.

HU

- Kültéri mérések esetén a légköri viszonyok és a
túl alacsony hőmérséklet befolyásolhatja a
mérések pontosságát.

Megjegyzések a vízszigetelésről
A WS929 okosóra IP68-as vízálló. Használat
előtt vegye figyelembe a következő pontokat,
amelyek csökkenthetik a vízállóságot:
- a készülék nem alkalmas forró vagy meleg
vízben vagy más magas hőmérsékletű és
magas páratartalmú környezetben történő
használatra.
- zuhanyozás, úszás vagy szaunázás előtt vegye
le az órát.
- kerülje a tisztítószerekkel és kozmetikumokkal
való érintkezést.
- A tengervízzel való érintkezés után tisztítsa
meg az órát és a sós karkötőt.

Garanciaszerviz:
1. A termékek normál használata esetén, feltéve,
hogy a termék nem mutat mechanikai sérülést,
és nem a nem megfelelő használat okozta, a
fogyasztók a vásárlástól számított 24 hónap
elteltével ingyenes garanciális szolgáltatást
vehetnek igénybe.
2. A fogyasztók nem részesülhetnek a
garanciában, ha:
A. maguk okozták a kárt,
B. a jótállási időszak lejárt,
C. nem a használati és karbantartási
utasításoknak megfelelően használták a
terméket,
D. a termékeket szétszerelték, saját maguk
javították vagy vízbe merítették.

Akkumulátorok és töltés
Ha nem tartja be ezeket az utasításokat, az
akkumulátor élettartama lerövidülhet, vagy a
berendezés károsodhat, tüzet,
vegyszerfröccsenést, elektrolit-szivárgást
vagy bőrsérülést okozhat.
- Ne működtesse az órát töltés közben.
- A magas környezeti hőmérséklet vagy
hőforrás közelsége az akkumulátor
túlmelegedését, deformálódását és
meggyulladását okozhatja.
- Ha az akkumulátor feldagadt, NE
- kerülje a szemmel és a bőrrel való
érintkezést, ha az akkumulátor megrepedt
és szivárog.
- ne szerelje szét saját maga (a készülék
beépített akkumulátort használ).
- ha az akkumulátor megsérült, kérjük,
forduljon a helyi hulladékkezelőhöz.

Úszás
Az úszási idő automatikusan kiszámításra kerül.
Az óra számolja a körök számát.
Úszás üzemmódban az érintőképernyő zárolva
van. A megálláshoz és a képzési adatok
megtekintéséhez nyomja meg a BACK gombot. A
visszatéréshez nyomja meg az OK gombot.

Történelem
Az e havi tevékenység mind ott van. A régebbi
adatok megtekintéséhez görgessen felfelé.
Érintse meg a képernyőt a részletes információk
megtekintéséhez.

Sport beállítások
Itt olyan adatokat állíthat be, mint például: célérték,
emlékeztetők, egységek, személyes adatok stb.
Görgesse a képernyőt, hogy többet lásson.

GARANCIA

FONTOS INFORMÁCIÓK

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy néhány
funkció, például az előzmények, nem lesz
elérhető.
Ha csatlakozik az alkalmazáshoz, az óra
automatikusan beállítódik; ha nincs
csatlakoztatva az alkalmazáshoz, akkor ezt a
funkciót manuálisan kell beállítania. Ehhez
menjen a Sport módba -> Menü -> Beállítások ->
Óra.

5. Miért rövid az akkumulátor?
Az akkumulátor élettartama attól függ, hogy
milyen gyakran és mennyi ideig használja az órát.
A rövid akkumulátor-üzemidőt befolyásoló
egyéb tényezők az aktív GPS és/vagy Bluetooth
funkciók.
Az akkumulátor hosszú élettartamának
megőrzése érdekében tartsa be a BIZTONSÁGI
ELŐVIGYELMEZTETÉSEK - Akkumulátor és
töltés és az ALAPFELADATOK - Töltés című
fejezetekben leírt szabályokat.

MÉRÉSEK

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

2. Probléma a műholdas kapcsolattal
Ha problémái vannak a GPS-kapcsolattal,
kövesse az alábbi lépéseket:
- Ne mozogjon, miközben kapcsolatot keres.
- győződjön meg róla, hogy nyílt területen van
- győződjön meg róla, hogy az órája fel van töltve
FIGYELMEZTETÉS: Csak kültéren használható. A
környező épületek, a sűrű erdők és a rossz
időjárás torzíthatja a GPS-jelek leolvasását.

3.  Bluetooth-kapcsolat problémája
Ha problémája van a Bluetooth-kapcsolattal,
kövesse az alábbi lépéseket:
- Az alkalmazás bezárása
- törli a Bluetooth-kapcsolat rekordját a telefonról
- törli a Bluetooth-kapcsolat rekordját az óráján
- a Bluetooth letiltása a telefonon
- aktiválja a Bluetooth funkciót a telefonján, és
csatlakoztassa újra az órájához.

4. Használhatom az órámat mobiltelefonhoz való
csatlakozás nélkül is?
Igen, a beépített GPS-modulnak köszönhetően az
óra a csatlakozástól függetlenül is használható.

1Mennyi ideig tart a műholdhoz való csatlakozás?
Két óra vagy több az első látogatáskor. Ha a
műhold csatlakoztatva van, a keresési idő két perc.

Biztonság:
Tisztítsa meg az órát rendszeresen puha
ruhával, hogy a készülék és a karkötő tiszta
maradjon. Erősebb szennyeződés esetén
használjon tiszta vizet.

Mérési megjegyzések
FIGYELMEZTETÉS: A pulzusszámmérő
funkció nem pontos, és nem használható
orvosi diagnózisra. Mérési hiba:
- A mérés előtt győződjön meg róla, hogy az
óra megfelelően be van állítva és jól tapad a
bőrhöz.

PARAMÉTEREK

Kijelző: 1,3" 240*240
Műhold: GPS + Baidou
Vízálló: IP68
Szívritmus mérés: Optikai
Bluetooth: 4.0
Érzékelő: Iránytű

Gyorsulásmérő/giroszkóp: 3 tengelyes, 3D
gyorsítás
Akkumulátor: 430 mAh
Rendszerkompatibilitás: Android 4.3+, IOS 8+.
Súly: 71g
Méret: 52/40 / 14.5mm
Bemenet: 3.7V 1.0A MAX
Tervezési szabvány: LX10328-2018
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