
CIENĪJAMIE KLIENTI, PALDIES, KA
IEGĀDĀJĀTIES MŪSU PRODUKTU!

SVARĪGI
 

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visus norādījumus.
Ieteicams izmantot tikai oriģinālo akumulatoru, lādētāju
un piederumus, kas iekļauti ierīces komplektācijā. Ne
ražotājs, ne izplatītājs nav atbildīgs par trešo personu
piederumu izmantošanu.
(Šajā rokasgrāmatā uzskaitītās funkcijas dažādos
modeļos var nedaudz atšķirties, jo rokasgrāmatā ir
sniegts vispārīgs viedpulksteņa apraksts, daži modeļi var
atšķirties no standarta). Ierīce pirms pirmās lietošanas
reizes jālādē vismaz 2 stundas. Pirms ierīces lietošanas ir
jālejupielādē lietotne, jāinstalē lietotne un jāpieņem visas
atļaujas, citādi visas funkcijas nebūs pieejamas.
Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas
saturu.

1. Uzlādējiet pulksteni.
2. Instalējiet viedpulkstenī tam paredzētu viedpulksteņa
lietotni.                                
3. Ieslēdziet Bluetooth savā tālrunī (šajā fāzē pulksteņa
saturu nemeklējiet).
4. Atveriet instalēto lietotni un meklējiet viedpulksteni
lietotnes līmenī.
5. Pēc veiksmīgas meklēšanas savienojiet viedpulksteni
ar tālruni (savienošanas norādījumus skatiet sadaļā APP).

Savienojums ir aktīvs, ja Bluetooth ikona uz
pulksteņa ir dzeltena, bet pelēka krāsa
nozīmē, ka savienojuma nav.
Ierīce ir saderīga ar sistēmu:
iOS 9.0 un jaunāka versija un Android 4.4 un
jaunāka versija.
Lai izmantotu GPS funkciju, jums ir jābūt
Android 6.0 ierīcei.

Nabíjení:
Hodinky je třeba nabíjet pomocí přiložené nabíječky.
Chcete-li připojit nabíječku, přiložte kabel k nabíjecím
kontaktům na spodní straně hodinek.
Hodinky během nabíjení nepoužívejte.
Plné nabití trvá přibližně 70 minut. Po nabití se hodinky
automaticky spustí.
UPOZORNĚNÍ: Nepřipojujte magnetický nabíjecí kabel ke
dvěma kontaktům současně pomocí vodivých materiálů. To
může způsobit zkrat.
Zapnutí/vypnutí
Hodinky spustíte podržením spodního tlačítka ZPĚT po dobu 3
sekund.
Chcete-li hodinky vypnout, podržte stejné tlačítko po dobu 3
sekund.
 
 

Pirms pirmās lietošanas reizes pievienojiet pulksteni lietotnei.
Kad savienojums ir veiksmīgi izveidots, pulkstenis automātiski
sinhronizēs laiku. Konfigurējiet savus personas datus pēc
programmas palaišanas.
Lejupielādējiet lietotni FunDo:
Android lietotāji pakalpojumā Google Play
iOS lietotāji AppStore
Atveriet programmu FunDo -> iestatījumi -> Bluetooth ->
meklējiet SP0RT_LE un izveidojiet savienojumu.
 

PIETEIKUMI

PAMATINFORMĀCIJA

GALVENAIS EKRĀNS
Galvenā ciparnīca 

Īsceļi

Funkcijas

Paziņojumi

Varat izvēlēties no trim galvenajām datuma ciparnīcām, 
laiks, akumulatora stāvoklis, nostaigātie un sadedzinātie soļi. 
kalorijas. Lai mainītu galveno ciparnīcu, pieskarieties ekrānam.

Ātrajā izvēlnē ir četras ikonas: skaņa/vibrācija, 
QR koda lietotne, ekrāna ekspozīcija, Bluetooth.
Lai atvērtu īsceļus, ekrānu pavelciet uz leju.

Lai skatītu šādas funkcijas: soļi, miegs, pulss, hronometrs,
kompass, pārvelciet ekrānu. 
Ritiniet uz augšu.

Pēc ierīces savienošanas ar FunDo mobilo lietotni 
lietotni, pulkstenis rādīs paziņojumus par ienākošajiem tālruņa
zvaniem. Lai pārietu uz rotējošo ciparnīcu, pārvietojiet ekrānu
uz labo pusi.

 soļu skaitītājs.
Pusnaktī dati tiek saglabāti un atiestatīti pārrēķināšanai.
Kājometra ciparnīca rāda arī nostaigāto attālumu kilometros un
iestatītā mērķa sasniegšanas procentuālo daļu. Lai skatītu
nedēļas kopsavilkumu, pārvelciet ekrānu uz kreiso pusi.

Sports

Galvenā izvēlne

Lai pārslēgtos uz sporta režīmu, pārvietojiet ekrānu uz kreiso
pusi. Pulkstenim ir desmit sporta režīmi: pastaiga brīvā dabā,
pastaiga uz skrejceliņa, riteņbraukšana, skriešana brīvā dabā,
skriešana uz skrejceliņa, trekings, peldēšana, basketbols, galda
teniss, badmintons, futbols. Pašā beigās tiks parādīta vēsture
un iestatījumi.Lai skatītu režīmus, ritiniet ekrānu uz augšu.

Lai skatītu galveno izvēlni, atveriet sporta sadaļu un pārvietojiet
ekrānu uz kreiso pusi. Izvēlnē ir pieejama valoda, ekrāna
spilgtums, Bluetooth nosaukums, meklētājs un ierīces
informācija. PAMATFUNKCIJAS

Miega režīms 

Impulsu mērīšana

Miega funkcija parāda kopējo miega laiku un laiku, kad mūsu
miegs bija dziļš (dziļš) un viegls (viegls). Lai skatītu nedēļas
kopsavilkumu, pārvelciet ekrānu uz kreiso pusi.

Lai sāktu mērījumus, turiet pulksteni pie rokas un pieskarieties
ekrānam. Lai saglabātu mērījumu vēsturi, vēlreiz pieskarieties
ekrānam.
Sirds ritma mērīšanas funkcija ir paredzēta tikai lietošanai mājās
un NAV medicīniska diagnoze.

SPORTA FUNKCIJA
Režīmi, kuros izmanto GPS savienojumu:

Kājāmgājiens brīvā dabā (OutWalk), Skrējiens brīvā dabā
(OutWalk), Skrējiens, Pārgājieni, Trekings

Režīmi, kuros nav nepieciešams GPS savienojums:

DApmācības laiks tiek aprēķināts automātiski pēc GPS
savienojuma izveides. GPS savienojums:
- Statiskā ikona - savienots
- mirgojoša ikona - savienojuma laikā
- nav ikonas - nav savienojuma
Lai skatītu maršrutu, vidējo sirdsdarbības frekvenci un citus
datus, pārvelciet ekrānu pa labi.
Lai uz laiku pārtrauktu un apturētu sporta režīmu, pavelciet
pirkstu uz kreiso pusi.
Lai pabeigtu treniņu un saglabātu datus, nospiediet BACK un
pieskarieties ekrānam END.

Braukšana ar velosipēdu, Basketbols, Galda teniss,
Badmintons, Basketbols, Skriešana ar velosipēdu, Skriešana ar
velosipēdu, Futbols, Badmintons

Stopsarats

Kompass

Lai iedarbinātu hronometru, pieskarieties ekrānam. Lai
pabeigtu, vēlreiz pieskarieties ekrānam.

Pirms pulksteņa lietošanas pirmo reizi, slīdiet pulksteni atbilstoši
ekrānā redzamajam paraugam, lai kalibrētu ierīci.

Apmācības laiks tiks aprēķināts automātiski.
Lai skatītu vidējo sirdsdarbības frekvenci un citus datus,
pārvelciet ekrānu pa labi.

Peldēšanas režīmā pieskaršanās ekrānam ir bloķēta.
Lai apturētu un apskatītu mācību datus, nospiediet
BACK. Lai atgrieztos atpakaļ, nospiediet OK.
Vēsture

Sporta iestatījumi

Lai uz laiku pārtrauktu un apturētu sporta režīmu, pavelciet
pirkstu uz kreiso pusi.
Lai pabeigtu uzdevumu un saglabātu datus, nospiediet
BACK un pieskarieties ekrānam END.
Peldēšana
Peldēšanas laiks tiek aprēķināts automātiski. Pulkstenis
skaita apļu skaitu baseinā.

Šī mēneša aktivitātes ir visas. Lai skatītu vecākus datus,
ritiniet ekrānu uz augšu. Pieskarieties ekrānam, lai skatītu
detalizētu informāciju.

Šeit varat iestatīt šādus datus: mērķi, atgādinājumus,
mērvienības, personiskos datus u. c. Ritiniet ekrānu uz
augšu, lai skatītu vairāk

- ja mērījumus veic ārpus telpām, mērījumu precizitāti var
ietekmēt laika apstākļi un pārāk zema temperatūra.
Piezīmes par hidroizolāciju
WS929 viedpulksteņa IP68 ūdensizturība. Pirms lietošanas
pievērsiet uzmanību šādiem punktiem, kas var samazināt
ūdensizturību:
- ierīce nav paredzēta lietošanai siltā vai karstā ūdenī vai citā
vidē ar paaugstinātu temperatūru un mitrumu.
- noņemt pulksteni pirms dušas, baseina vai saunas.
- izvairīties no saskares ar tīrīšanas līdzekļiem un kosmētiku.
- pēc saskares ar jūras ūdeni notīriet pulksteni un sāls aproci.

Garantijas apkalpošana:
1. Ja ražojumu lietošana ir normāla, ja vien ražojumam nav
mehānisku bojājumu un to nav izraisījusi nepareiza lietošana,
patērētāji var izmantot bezmaksas garantijas apkalpošanu pēc
24 mēnešiem no iegādes datuma.
2:
A. viņi paši radīja kaitējumu,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. viņi nav lietojuši izstrādājumu saskaņā ar lietošanas un
apkopes instrukcijām,
D. izstrādājumi ir izjaukti, salaboti pašu spēkiem vai iegremdēti
ūdenī.

Akumulatori un uzlāde
Šo norādījumu neievērošana var saīsināt akumulatora
kalpošanas laiku vai izraisīt iekārtas bojājumus, ugunsgrēku,
ķīmisku vielu izšļakstījumus, elektrolīta noplūdi vai ādas
traumas.
- Nelietojiet pulksteni, kamēr tas tiek uzlādēts.
- Augsta apkārtējās vides temperatūra vai karstuma avota
tuvums var izraisīt akumulatora pārkaršanu, deformāciju un
aizdegšanos.
- ja akumulators ir uzpampis, NEDARĪT.
- izvairīties no saskares ar acīm un ādu, ja akumulators plīst un
noplūst.
- to ir aizliegts izjaukt pašiem (ierīce izmanto iebūvētu
akumulatoru).
- ja akumulators ir bojāts, lūdzu, sazinieties ar vietējo atkritumu
apsaimniekošanas nodaļu.

GARANTIJA
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SVARĪGA INFORMĀCIJA5. Kāpēc akumulators darbojas īsu laiku?
Akumulatora darbības laiks ir atkarīgs no pulksteņa lietošanas
biežuma un ilguma. Citi faktori, kas ietekmē akumulatora
darbības laika samazināšanos, ir aktīvas GPS un/vai Bluetooth
funkcijas.
Lai saglabātu ilgu akumulatora darbības laiku, ievērojiet
noteikumus, kas aprakstīti sadaļās DROŠĪBAS PASĀKUMI -
Akumulators un uzlāde un PAMATINFORMĀCIJA - Uzlāde.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

FAQ

2. Problēma ar savienojumu ar satelītu
Ja rodas problēmas ar GPS savienojumu, izpildiet šādas
darbības:
- Savienojuma meklēšanas laikā nepārvietojieties.
- pārliecinieties, ka atrodaties atklātā vietā.

1.Cik ilgs ir savienojuma izveides laiks ar satelītu?
Pirmo reizi divas stundas vai vairāk. Pēc satelīta pieslēgšanas
meklēšanas laiks ir divas minūtes.

Drošība:
Lai uzturētu ierīci un aproci tīru, regulāri tīriet pulksteni ar mīkstu
drāniņu.
Ja netīrumi ir spēcīgāki, izmantojiet tīru ūdeni.

Mērījumu piezīmes
BRĪDINĀJUMS: sirdsdarbības mērīšanas funkcija nav precīza,
un to nevar izmantot medicīniskai diagnostikai.
Mērījumu kļūda:
- Pirms mērījumu veikšanas pārliecinieties, ka pulkstenis ir
pareizi piestiprināts un cieši pieguļ ādai.

PARAMETRI
Displejs: 1,3" 240*240
Satelīts: GPS + Baidou
Ūdensizturība: IP68
Sirdsdarbības ātruma mērīšana: optiskā
Bluetooth: 4.0
Sensors: kompass

Akselerometrs/piroskops: 3 asis, 3D paātrinājums
Akumulators: 430 mAh
Sistēmas savietojamība: Android 4.3+, IOS 8+
Svars: 71 g
Izmērs: 52/40 / 14,5 mm
Ieeja: 3,7 V 1,0 A MAX
Dizaina standarts: LX10328-2018

SMARTWATCH 
WATCHMARK WS929

Lietošanas instrukcija

watchmark.om

- pārliecinieties, ka pulkstenis ir uzlādēts
BRĪDINĀJUMS: lietot tikai ārpus telpām. GPS signāla rādījumus
var izkropļot apkārt esošās ēkas, blīvi meži un slikti laikapstākļi.
3.  Bluetooth savienojuma problēma
Bluetooth savienojuma problēmu gadījumā izpildiet tālāk
norādītās darbības:
- Programmas aizvēršana
- Bluetooth savienojuma ieraksta dzēšana tālrunī
- dzēst Bluetooth savienojuma ierakstu pulksteņa ierīcē
- Bluetooth izslēgšana tālrunī
- ieslēgt Bluetooth tālrunī un atkārtoti izveidot savienojumu ar
pulksteni.
4. Vai es varu lietot savu pulksteni, nepieslēdzot savienojumu ar
mobilo tālruni?
Jā, pateicoties iebūvētajam GPS modulim, pulksteni var lietot
neatkarīgi no savienojuma. Tomēr ņemiet vērā, ka dažas
funkcijas, piemēram, vēsture, nebūs pieejamas. Ja ir izveidots
savienojums ar lietotni, pulkstenis tiks iestatīts automātiski, ja
lietotne nav savienota, šī funkcija jāiestata manuāli. Lai to izdarītu,
dodieties uz Sporta režīms -> Izvēlne -> Iestatījumi -> Pulkstenis.


