
BESTE KLANT, DANK U VOOR HET
KOPEN VAN ONS PRODUCT!

BELANGRIJK
 

Lees voor gebruik de volledige
gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Het
wordt aanbevolen om alleen de originele
batterij, lader en accessoires te gebruiken
die bij het apparaat zijn geleverd.
Noch de fabrikant, noch de distributeur zijn
verantwoordelijk voor het gebruik van
accessoires van derden. (De in deze
gebruiksaanwijzing genoemde functies
kunnen per model enigszins verschillen,
aangezien de gebruiksaanwijzing een
algemene beschrijving van het
Smartwatch is en sommige modellen
kunnen afwijken van de standaard). Het
apparaat moet minstens 2 uur worden
opgeladen voor het eerste gebruik.
Voordat u het apparaat gebruikt, moet u de
app downloaden en installeren en alle
toestemmingen accepteren, anders zullen
niet alle functies beschikbaar zijn. Het
bedrijf behoudt zich het recht voor om de
inhoud van deze handleiding te wijzigen.

1.Laad je horloge op. 2.

2. Installeer de speciale smartwatch-app op
uw smartphone. 3. zet Bluetooth aan op uw
telefoon.
                                           
3. Zet Bluetooth aan op uw mobiele telefoon
(zoek in dit stadium nog niet naar het
horloge).

4. Open de geïnstalleerde app en zoek naar
het Smartwatch op app-niveau.

5. Na een succesvolle zoekactie, verbindt u
het Smartwatch met uw telefoon (zie APP
sectie voor instructies over hoe te verbinden).

De verbinding is actief als het Bluetooth-
pictogram op het horloge geel is, terwijl grijs
betekent dat er geen verbinding is. Het
toestel is compatibel met het systeem: iOS
9.0 en hoger en Android 4.4 en hoger. Om
de GPS-functie te gebruiken, moet u een
Android 6.0-toestel hebben.

Android gebruikers op Google Play
iOS-gebruikers in de AppStore

Verbind uw horloge met de app voordat u
het voor de eerste keer gebruikt.
Zodra het horloge is aangesloten,
synchroniseert het automatisch de tijd.
Nadat u de app hebt gestart, moet u uw
persoonlijke gegevens configureren. 
informatie.
Download de FunDo app:

Open de FunDo app -> Instellingen ->
Bluetooth -> Zoek en verbind SP0RT_LE.
 

APPLICATIESBASISINFORMATIE

Het horloge moet worden opgeladen
met de oplader die in de kit zit.
Om de oplader aan te sluiten, raakt u
de kabel aan op de oplaadcontacten
aan de onderkant van het horloge.
Gebruik het horloge niet terwijl het
wordt opgeladen.
Een volledige lading duurt ongeveer
70 minuten. Na het opladen start de
klok automatisch.

Om de klok te starten, houdt u de
onderste BACK toets 3 seconden
ingedrukt.
Om de klok uit te schakelen, houdt u
dezelfde toets 3 seconden lang
ingedrukt.

Herladen::

WAARSCHUWING: Sluit de magnetische
oplaadkabel niet tegelijkertijd aan op twee
contacten met geleidend materiaal. Er kan
kortsluiting ontstaan.
Inschakelen / uitschakelen

 
 

HOOFDSCHERM

Hoofdwijzerplaat 

Snelkoppelingen

Functies

Aankondigingen
Nadat u uw apparaat met de FunDo
Mobile App App hebt verbonden, geeft
het horloge meldingen van inkomende
oproepen weer. Schuif het scherm naar
rechts om bij de wijzerplaat te komen.

U kunt kiezen uit drie hoofdwijzerplaten voor
de datum, de tijd, de batterijstatus, het aantal
afgelegde stappen en het aantal verbrande
calorieën. Om de hoofdwijzerplaat te
wijzigen, raakt u het scherm aan.

Er zijn vier pictogrammen in het snelmenu:
Geluid/trilling, QR Code App,
Schermbelichting, Bluetooth. Scroll naar
beneden om bij de sneltoetsen te komen.

Om de volgende functies te bekijken:
stappen, slaap, hartslag, stopwatch, kompas,
veeg omhoog op het display.

 Stappenteller.
Om middernacht worden de gegevens
opgeslagen en teruggezet voor
herberekening. De wijzerplaat van de
stappenteller toont ook de gelopen afstand in
kilometers en het percentage van het doel dat
u hebt gesteld. Om de wekelijkse
samenvatting te bekijken, veegt u met uw muis
over het scherm naar links.

Sport

Hoofdmenu

Om over te schakelen naar de sportmodus,
schuift u het scherm naar links. Het horloge
heeft tien sportmodi: wandelen in de open
lucht, wandelen op de loopband, fietsen,
hardlopen in de open lucht, wandelen op de
loopband, zwemmen, basketbal, tafeltennis,
badminton en voetbal. Helemaal aan het eind
worden de geschiedenis en de instellingen
weergegeven. Om de modi te bekijken, scrollt
u omhoog over het scherm. 

Om naar het hoofdmenu te gaan, gaat u naar
het onderdeel Sport en schuift u het scherm
naar links. In het menu vindt u de taal,
schermhelderheid, Bluetooth-naam, locator
en toestelinformatie.

BASISFUNCTIES

Slaap 

Hartslagmeting

Stopwatch

Kompas

De slaapfunctie toont de totale slaaptijd en
de tijd dat we diep (deep) en licht (light)
sliepen. Veeg het scherm naar links om een
weekoverzicht te zien.

Om de meting te starten, houdt u het horloge
tegen uw hand en raakt u het scherm aan.
Om de meetgeschiedenis op te slaan, raakt u
het scherm opnieuw aan. De functie voor het
meten van de hartslag is uitsluitend bedoeld
voor thuisgebruik en is GEEN medische
diagnose.

Om de stopwatch te starten, raakt u het
scherm aan. Om af te sluiten, raakt u het
scherm opnieuw aan.

Voordat u het horloge voor de eerste keer
gebruikt, schuift u het horloge volgens het
patroon op het scherm om het toestel te
kalibreren.

DE FUNCTIE VAN SPORT
Modi met GPS-verbinding: Outdoor
Wandelen (OutWalk), Outdoor Hardlopen
(OutWalk), Joggen, Trekking

Modi die geen GPS-verbinding vereisen:

De trainingstijd wordt automatisch berekend
nadat de GPS-verbinding tot stand is
gebracht.
GPS verbinding:
- Statisch symbool - aangesloten
- knipperend symbool - tijdens verbinding
- geen symbool - geen verbinding
Om de route, gemiddelde hartslag en andere
gegevens te bekijken, veegt u met uw vinger
over het scherm naar rechts.
Om een pauze in te lassen en de sportmodus
tijdelijk te verlaten, schuift u uw vinger naar
links.
Om uw training te beëindigen en uw
gegevens op te slaan, drukt u op BACK en
raakt u het scherm END aan.

Hometrainer lopen, hometrainer rennen,
fietsen, basketbal, tafeltennis, badminton,
voetbal.
De trainingstijd wordt automatisch berekend.
Als u uw gemiddelde hartslag en andere
gegevens wilt bekijken, veegt u naar rechts
over het scherm.

Opmerkingen over waterdichting

- Bij buitenmeting kunnen weersinvloeden
en een te lage temperatuur de
nauwkeurigheid van de meting
beïnvloeden.

De WS929 Smartwatch is waterdicht tot
IP68. Let vóór gebruik op de volgende
punten die van invloed kunnen zijn op de
waterdichtheid:
- het toestel is niet bedoeld voor gebruik in
warm of heet water of andere omgevingen
met een verhoogde temperatuur en
vochtigheidsgraad.
- Doe uw horloge af voordat u gaat
douchen, naar het zwembad of de sauna
gaat
- Vermijd contact met detergenten en
cosmetica
- Maak het horloge en de zoutarmband
schoon na contact met zeewater

Garantieservice:
1.Bij normaal gebruik van de producten,
zolang het product geen mechanische
schade heeft en niet is veroorzaakt door
oneigenlijk gebruik, kunnen consumenten
aanspraak maken op de gratis
garantieservice na 24 maanden vanaf de
datum van aankoop.
2.Consumenten kunnen geen aanspraak
maken op de garantie indien:
A. Zij hebben de schade zelf veroorzaakt,
B. de garantieperiode is verstreken,
C. het product niet in overeenstemming met
de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen
hebben gebruikt,
D. de producten zijn gedemonteerd, zelf
gerepareerd of ondergedompeld in water.

 Dit kan leiden tot brand, chemische spatten,
lekkage van elektrolyten of huidletsel.
- Gebruik het horloge niet terwijl het wordt
opgeladen.
- een hoge omgevingstemperatuur of de
nabijheid van een warmtebron kan leiden tot
oververhitting, vervorming en ontbranding
van de batterij.
- als de batterij is opgezwollen, NIET
- vermijd contact met ogen en huid als de
batterij barst en lekt
- het is verboden het zelf te demonteren (het
toestel werkt op een ingebouwde batterij)
- als de batterij beschadigd is, neem dan
contact op met uw plaatselijke
afvalverwerkingscentrum

Zwemmen

Geschiedenis

Sport instellingen

Om een pauze in te lassen en de sportmodus
tijdelijk te verlaten, schuift u uw vinger naar links.
Om de oefening te beëindigen en uw
gegevens op te slaan, drukt u op BACK en raakt
u het END-scherm aan.

De zwemtijd wordt automatisch berekend. Het
horloge telt het aantal ronden in het zwembad.
In de zwemmodus is het aanraakscherm
vergrendeld. Om te stoppen en de
trainingsgegevens te bekijken, drukt u op
BACK. Om terug te gaan, drukt u op OK.

De activiteiten van deze maand zijn allemaal
beschikbaar. Om oudere gegevens te bekijken,
scrollt u omhoog in het scherm. Tik op het
scherm om gedetailleerde informatie te
bekijken.

Hier kunt u gegevens instellen, zoals:
Streefwaarde, herinneringen, meeteenheden,
persoonlijke gegevens, enz. Scroll omhoog op
het scherm om meer te zien

GARANTIE
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BELANGRIJKE INFORMATIE

Houd er echter rekening mee dat sommige
functies, zoals geschiedenis, niet beschikbaar
zullen zijn. Als u verbonden bent met de app,
wordt de klok automatisch ingesteld; als de
app niet verbonden is, moet u deze functie
handmatig instellen. Ga hiervoor naar
Sportmodus -> Menu -> Instellingen ->
Horloge.
Waarom gaat de batterij maar een korte tijd
mee?
De levensduur van de batterij is afhankelijk
van de frequentie en de duur van het gebruik
van het horloge. Andere factoren die de
levensduur van de batterij verkorten, zijn
actieve GPS- en/of Bluetooth-functies. Om de
levensduur van de batterij te verlengen, volgt
u de regels beschreven in
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES - Batterij en
opladen en BASISINFORMATIE - Opladen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

FAQ

Na verbinding met de satelliet is de zoektijd
twee minuten.
2. probleem met de verbinding met de satelliet
Als u problemen hebt met de GPS-verbinding,
gaat u als volgt te werk:
- Niet bewegen terwijl je een verbinding zoekt.
- zorg ervoor dat je in een open gebied bent
- zorg ervoor dat het horloge is opgeladen
WAARSCHUWING: Alleen buitenshuis
gebruiken. Omringende gebouwen, dichte
bossen en slecht weer kunnen de weergave
van het GPS-signaal storen.
Bluetooth verbindingsprobleem
Als u problemen hebt met de Bluetooth-
verbinding, doe dan het volgende:
- Sluit de app
- Verwijder de opname van de Bluetooth-
verbinding op uw telefoon.
- De opname van de Bluetooth-verbinding op
het horloge verwijderen
- Bluetooth op de mobiele telefoon
uitschakelen
- Zet Bluetooth aan op de mobiele telefoon en
maak opnieuw verbinding met het horloge.
4. Kan ik mijn horloge gebruiken zonder het
aan te sluiten op mijn mobiele telefoon?
Ja, dankzij de ingebouwde GPS-module kan
het horloge onafhankelijk van de verbinding
worden gebruikt.

1. Hoe lang duurt het om verbinding te maken
met de satelliet? Twee uur of meer de eerste
keer. 

Veiligheid:
Maak het horloge regelmatig schoon met een
zachte doek om het toestel en het bandje
schoon te houden. Voor zwaardere vervuiling,
gebruik schoon water.

Opmerkingen over metingen
WAARSCHUWING: De functie voor het
meten van de hartslag is niet nauwkeurig en
kan niet worden gebruikt voor medische
diagnoses. Meetfout:
- Zorg ervoor dat het horloge goed past en
strak tegen de huid zit voordat u de
metingen verricht.

PARAMETERS
Vertoning: 1.3" 240*240
Satelliet: GPS + Baidou
Waterdicht: IP68
Hartslagmeting: Optisch
Bluetooth: 4.0
Sensor: Kompas

Versnellingsmeter/gyroscoop: 3-assig, 3D-
versnelling
Batterij: 430 mAh
Systeemcompatibiliteit: Android 4.3+, IOS 8+
Gewicht: 71g
Maat: 52/40 / 14,5 mm
Ingang: 3,7V 1,0A MAX
Ontwerpnorm: LX10328-2018

SMARTWATCH 
WATCHMARK WS929

Gebruiksaanwijzing

watchmark.com

Batterijen en opladen
Het niet opvolgen van deze instructies kan de
levensduur van de batterij verkorten of schade
aan de apparatuur veroorzaken, 


