
GERBIAMAS KLIENTE, AČIŪ
 UŽ MŪSŲ PRODUKTO ĮSIGIJIMĄ!

 

SVARBU
 

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą
naudotojo vadovą. Rekomenduojama
naudoti tik originalų akumuliatorių, įkroviklį ir
priedus, kurie pateikiami kartu su prietaisu.
Nei gamintojas, nei platintojas neatsako už
trečiųjų šalių priedų naudojimą.

(Šiame vadove nurodytos funkcijos gali šiek
tiek skirtis priklausomai nuo modelio, nes
vadovas yra bendras išmaniojo laikrodžio
aprašymas, kai kurie modeliai gali nukrypti
nuo standarto).

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
įkraukite jį ne trumpiau kaip 2 valandas.
Prieš naudodamiesi prietaisu turite atsisiųsti
programą, įdiegti programą ir patvirtinti visus
leidimus, nes priešingu atveju nebus galima
naudotis visomis funkcijomis.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo
turinį.

1.Įkraukite laikrodį.

2.Į savo išmanųjį telefoną įdiekite
pasirinktam išmaniojo laikrodžio modeliui
skirtą programėlę 
 
3. Įjunkite telefono "Bluetooth" (šiame etape
išmaniojo laikrodžio neieškokite)

4. Atidarykite programėlę ir joje ieškokite
savo išmaniojo laikrodžio

5. Sėkmingai atlikę paiešką, prijunkite
išmanųjį laikrodį prie telefono (prijungimo
instrukcijos pateiktos skyriuje APLINKA).

"Android" naudotojai "Google Play
"iOS" vartotojai "AppStore

Prieš naudodami laikrodį pirmą kartą, prijunkite
jį prie programėlės. 
Sėkmingai užmezgus ryšį, laikrodis
automatiškai sinchronizuos laiką.
Įjungę programėlę sukonfigūruokite savo
asmeninius duomenis. 
Atsisiųskite "FunDo" programą:

Atidarykite FunDo programą -> nustatymai ->
"Bluetooth" -> ieškokite SP0RT_LE ir
prisijunkite. 
 

PROGRAMAPAGRINDINĖ INFORMACIJA

Įkraukite laikrodį naudodami pridedamą
įkroviklį.
Norėdami prijungti įkroviklį, prijunkite
laidą prie įkrovimo kontaktų, esančių
laikrodžio apačioje. 
Nenaudokite laikrodžio, kol jis
įkraunamas.

Norėdami įjungti laikrodį, 3 sekundes
palaikykite nuspaudę apatinį mygtuką
BACK.
Norėdami išjungti laikrodį, laikykite
nuspaudę tą patį mygtuką 3 sekundes.

Įkrovimas

Visiškai įkrauti laikrodį prireiks maždaug 70
minučių. Kai laikrodis bus įkrautas, jis įsijungs
automatiškai.

PASTABA: Neprie magnetinio įkrovimo laido
vienu metu prie dviejų kontaktų neprijunkite
laidžios medžiagos. Tai gali sukelti trumpąjį
jungimą.

Laikrodžio įjungimas ir išjungimas

 
 

PAGRINDINIS EKRANAS
Pagrindiniai ciferblatai

Trumpieji keliai

Funkcijos

Pranešimai

Pasirinkite vieną iš trijų pagrindinių ciferblatų,
rodančių datą, laiką, akumuliatoriaus įkrovos
lygį, nueitus žingsnius ir sudegintas kalorijas.
Jei norite pakeisti pagrindinį rinkiklį,
bakstelėkite ekraną.

Spartusis meniu yra keturios piktogramos:
garsas / vibracija, programos QR kodas, ekrano
ekspozicija, "Bluetooth". 
Norėdami pasiekti nuorodas, stumkite ekraną
žemyn. 

Norėdami peržiūrėti daugiau funkcijų:
Žingsniai, miegas, pulsas, chronometras,
kompasas Stumkite ekraną aukštyn.

Prijungus prietaisą prie "FunDo" mobiliosios
programos, iš telefono gaunami pranešimai
bus rodomi laikrodyje.
Norėdami pasiekti pranešimų rinkiklį, stumkite
ekraną į dešinę.

 žingsniamatis.
Vidurnaktį duomenys išsaugomi ir iš naujo
nustatomi į nulį, kad juos būtų galima iš naujo
suskaičiuoti. Žingsniamačio ciferblate taip pat
rodomas nueitas atstumas kilometrais ir
procentinė nustatyto tikslo dalis. Norėdami
peržiūrėti savaitės suvestinę, stumkite ekraną į
kairę.

Sportas

Pagrindinis meniu

Norėdami perjungti į sporto režimą, stumkite
ekraną į kairę. Laikrodyje yra dešimt sporto
režimų: vaikščiojimas lauke, vaikščiojimas
bėgimo takeliu, važiavimas dviračiu, bėgimas
lauke, bėgimas bėgimo takeliu, žygiai,
plaukimas, krepšinis, stalo tenisas,
badmintonas, futbolas. Pačioje pabaigoje
rodoma istorija ir nustatymai. Norėdami
peržiūrėti režimus, slinkite ekranu aukštyn.

Norėdami parodyti pagrindinį meniu, eikite į
sporto skyrių ir stumkite ekraną į kairę. Meniu
rasite kalbos nustatymus, ekrano ryškumą,
"Bluetooth" pavadinimą, lokatorių ir
informaciją apie įrenginį.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

Miegas

Širdies ritmo matavimas: 

Chronometras

Kompasas

Miego funkcija rodo bendrą miego laiką ir laiką,
kai miegojome giliai ir lengvai. Norėdami
peržiūrėti savaitės suvestinę, stumkite ekraną į
kairę.

Norėdami pradėti matuoti, priartinkite laikrodį
prie rankos ir palieskite ekraną. Norėdami
išsaugoti matavimų istoriją, dar kartą palieskite
ekraną. Širdies ritmo funkcija yra skirta tik
naudoti namuose ir NĖRA medicininė
diagnozė.

Norėdami paleisti chronometrą, palieskite
ekraną. Norėdami sustabdyti, dar kartą
palieskite ekraną.

Prieš naudodami laikrodį pirmą kartą, judinkite
jį pagal ekrane rodomą schemą, kad prietaisas
būtų sukalibruotas.

SPORTO FUNKCIJOS
Režimai naudojant GPS ryšį:

Ėjimas lauke (OutWalk), Bėgimas lauke
(OutWalk), Bėgimas, Vaikščiojimas

Režimai, kuriems nereikia GPS ryšio:

Treniruotės laikas bus apskaičiuotas
automatiškai, kai bus gautas GPS ryšys.
GPS ryšys:
- statinė piktograma - prijungta
- mirksinti piktograma - prisijungus
- nėra piktogramos - neprijungta
Norėdami peržiūrėti maršrutą, vidutinį
širdies ritmą ir kitus duomenis, braukite
ekraną į dešinę.
Norėdami pristabdyti ir laikinai sustabdyti
sporto režimą, vilkite kairėn. 
Norėdami išeiti iš treniruotės ir išsaugoti
duomenis, paspauskite BACK ir palieskite
END ekraną.

Ėjimas bėgimo takeliu, Bėgimas bėgimo
takeliu, Važinėjimas dviračiu Krepšinis,
Badmintonas, Badmintonas, Futbolas, Stalo
tenisas
Treniruotės laikas bus apskaičiuojamas
automatiškai.
Norėdami pamatyti vidutinį širdies ritmą ir
daugiau duomenų, perkelkite ekraną į
dešinę.
Norėdami pristabdyti ir laikinai sustabdyti
sporto režimą, vilkite kairėn. 
Norėdami išeiti iš treniruotės ir išsaugoti
duomenis, paspauskite BACK ir palieskite
END ekraną.

Ryšys yra aktyvus, kai "Bluetooth" piktograma
laikrodyje yra geltona, o pilka reiškia, kad ryšio
nėra. Prietaisas suderinamas su:
"iOS 9.0" ir vėlesnės versijos bei "Android 4.4" ir
vėlesnės versijos. 
Norėdami naudotis GPS funkcija, turite turėti
"Android 6.0" įrenginį.

Pastabos dėl atsparumo vandeniui
WS929 išmaniojo laikrodžio atsparumas
vandeniui yra Ip68. Prieš naudodami
atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus
dalykus, kurie gali turėti įtakos atsparumui
vandeniui:
- prietaisas netinkamas naudoti karštame
ar šiltame vandenyje arba kitoje padidintos
temperatūros ir drėgmės aplinkoje.
- Prieš įeidami į dušą, baseiną ar sauną,
nusiimkite laikrodį.
- Venkite sąlyčio su plovikliais ir kosmetika
- Išvalykite laikrodį ir apyrankę nuo sūraus
vandens po sąlyčio su jūros vandeniu

Garantinis aptarnavimas:
1. Įprastai naudojant gaminius, jei
gaminys neturi mechaninių pažeidimų
ir yra netinkamai naudojamas, 24
mėnesius nuo įsigijimo datos vartotojai
gali pasinaudoti nemokama garantine
paslauga.
2.Vartotojai negali pasinaudoti
garantija, jei:
A. jie patys padarė žalą,
B. pasibaigė garantinis laikotarpis,
C. jie nenaudojo gaminio pagal
naudojimo ir priežiūros instrukcijas,
D. jie buvo išmontuoti, suremontuoti
arba panardinti į vandenį.

Plaukimas

Istorija

Sporto nustatymai

Jūsų plaukimo laikas bus apskaičiuotas
automatiškai. Laikrodis skaičiuoja baseine
nuplauktų ratų skaičių. Plaukimo režimu
jutiklinis ekranas yra užrakintas. Jei norite
sustabdyti ir peržiūrėti mokymo duomenis,
paspauskite mygtuką BACK. Norėdami
grįžti, paspauskite mygtuką OK.

Čia rasite visą to mėnesio veiklą. Norėdami
peržiūrėti senesnius duomenis, stumkite
ekraną aukštyn. Bakstelėkite ekraną, kad
gautumėte išsamią informaciją.

Čia nustatomi tokie duomenys kaip tikslinė
vertė, priminimai, matavimo vienetai,
asmeniniai duomenys ir kt. Jei norite
peržiūrėti daugiau, stumkite ekraną
aukštyn

GARANTIJA
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- Įsitikinkite, kad esate atviroje vietoje
- įsitikinkite, kad laikrodis įkrautas.
PASTABA: naudokite tik atvirose vietose.
Aplink esantys pastatai, tankūs miškai ir
blogas oras gali trukdyti GPS signalo
rodmenims.
3. "Bluetooth" ryšio problema 
Jei kyla problemų dėl "Bluetooth" ryšio,
atlikite toliau nurodytus veiksmus:
- uždaryti programą
- ištrinti "Bluetooth" ryšio įrašą telefone
- ištrinti "Bluetooth" ryšio įrašą laikrodyje
- išjunkite "Bluetooth" telefone
- įjunkite "Bluetooth" telefone ir vėl prisijunkite
prie laikrodžio
Ar galiu naudoti laikrodį neprisijungęs prie
mobiliojo telefono?
Taip, dėl įmontuoto GPS modulio laikrodį
galima naudoti nepriklausomai nuo ryšio.
Tačiau atkreipkite dėmesį, kad kai kuriomis
funkcijomis, pvz., istorija, nebus galima
naudotis.  Kai laikrodis prijungtas prie
programos, jis nustatomas automatiškai, jei
programa neprijungta, šią funkciją reikia
nustatyti rankiniu būdu. Norėdami tai
padaryti, eikite į Sportas -> Meniu ->
Nustatymai -> Laikrodis.

1.Kiek laiko užtrunka prisijungti prie
palydovo?
Pirmą kartą - dvi ar daugiau valandų. Kai
palydovas prijungtas, paieškos trukmė yra
dvi minutės.
2. Palydovinio ryšio problema
Jei kyla problemų dėl GPS ryšio, atlikite
toliau nurodytus veiksmus:
- nejudėkite ieškodami ryšio.

Apsauga:

Akumuliatorius ir įkrovimas

Reguliariai valykite laikrodį minkšta šluoste,
kad prietaisas ir apyrankė būtų švarūs. Jei
nešvarumai didesni, naudokite švarų
vandenį.

Jei nesilaikysite toliau pateiktų nurodymų,
gali sutrumpėti akumuliatoriaus
eksploatavimo laikas arba sugesti įranga,
kilti gaisras, cheminiai nudegimai, išsilieti
elektrolitas ar sužaloti odą.
- nenaudokite laikrodžio įkrovimo metu.
- aukšta aplinkos temperatūra arba buvimas
arti šilumos šaltinio gali sukelti
akumuliatoriaus perkaitimą, deformaciją ir
užsidegimą.

Pastabos dėl matavimo
PASTABA: Širdies ritmo matavimo funkcija
nėra tiksli, todėl jos negalima naudoti
medicininei diagnostikai. Matavimo
paklaida:
- prieš matuodami įsitikinkite, kad laikrodis
yra tinkamai uždėtas ir glaudžiai priglunda
prie odos.
- Matuojant lauke, oro sąlygos ir žema
temperatūra gali turėti įtakos matavimo
tikslumui.

PARAMETRAI

Ekranas: 1,3" 240*240
Palydovas: GPS + Baidou
Atsparumas vandeniui: IP68
Širdies ritmo matavimas: optinis
"Bluetooth": 4.0
Jutiklis: kompasas 

Akselerometras / giroskopas: 3 ašys, 3D
pagreitis
Akumuliatorius: 430 mAh
Sistemos suderinamumas: "Android
4.3+", "IOS 8+
Svoris: 71 g
Dydis: 52/40/14,5 mm
Įvestis: 3,7 V 1,0 A MAX
Įgyvendinimo standartas: LX10328-
2018 

SMARTWATCH 
WATCHMARK WS929

Naudojimo instrukcijos

watchmark.com

5 Kodėl akumuliatorius veikia taip ilgai?
Akumuliatoriaus veikimo laikas priklauso nuo
to, kaip dažnai ir kaip ilgai naudojate laikrodį.
Papildomi veiksniai, kurie trumpina
akumuliatoriaus veikimo laiką, yra aktyvios
GPS ir (arba) "Bluetooth" funkcijos.
Kad akumuliatorius veiktų ilgai, laikykitės
atsargumo priemonių, aprašytų skyriuose
PRANEŠIMAI - Akumuliatorius ir įkrovimas ir
BAZINĖ INFORMACIJA - Įkrovimas.

- jei akumuliatorius patinsta, NEDARBINKITE 
- baterijai trūkus ir ištekėjus, venkite
kontakto su akimis ir oda.
- neišardykite patys (įrenginyje naudojamas
įmontuotas akumuliatorius).
- sugadinus akumuliatorių, kreipkitės į vietinį
atliekų šalinimo skyrių.


