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WAŻNE
 

Przed rozpoczęciem użytkowania należy
uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.
Zaleca się używać tylko oryginalnej baterii,
ładowarki i akcesoriów, które znajdują się w
otrzymanym zestawie z urządzeniem.
Producent ani dystrybutor nie bierze
odpowiedzialności za użytkowanie
akcesoriów innych firm.

(Funkcje jakie są przedstawione w niniejszej
instrukcji mogą się trochę różnić między
modelami, gdyż instrukcja jest ogólnym
opisem smartwatchy, niektóre modele mogą
odbiegać od standardu).

Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia
należy je ładować nie krócej niż 2 godziny.
Zanim zaczniesz używać urządzenie należy
ściągnąć aplikację, zainstalować aplikację i
zaakceptować wszystkie autoryzacje, w
przeciwnym razie nie wszystkie funkcje będą
dostępne.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany
treści niniejszej instrukcji.

1.Naładuj zegarek.

2. Zainstaluj na smartfonie dedykowaną
aplikację do wybranego modelu
smartwatcha. 
 
3. Włącz Bluetooth w telefonie (na tym
etapie nie wyszukuj zegarka).

4. Otwórz zainstalowaną aplikację i z
poziomu aplikacji wyszukaj smartwatch.

5. Po udanym wyszukaniu połącz
smartwatch z telefonem (instrukcję
połączenia znajdziesz w sekcji APLIKACJA)

Połączenie jest aktywne gdy ikona Bluetooth
na zegarku jest żółta, natomiast szara oznacza
brak połączenia.
Urządzenie jest kompatybilne z systemem:
iOS 9.0 i nowszym oraz Android 4.4 i
nowszym. 
Aby korzystać z funkcji GPS należy posiadać
urządzenie z systemem Android 6.0.

użytkownicy systemu Android w Google
Play
użytkownicy systemu iOS w AppStore

Przed pierwszym użyciem połącz zegarek z
aplikacją. 
Po udanym połączeniu zegarek
automatycznie zsynchronizuje czas.
Po uruchomieniu aplikacji skonfiguruj dane
osobowe. 
Pobierz aplikację FunDo:

Otwórz aplikację FunDo -> ustawienia ->
Bluetooth -> wyszukaj SP0RT_LE i połącz się. 
 

APLIKACJAPODSTAWOWE INFORMACJE

Zegarek należy ładować za pomocą
ładowarki dołączonej w zestawie.
Aby podłączyć ładowarkę przyłóż
przewód do styków ładujących, które
znajdują się od spodu zegarka. 
Nie używaj zegarka podczas ładowania.
Czas pełnego naładowania to około 70
minut. Po naładowaniu zegarek uruchomi
się automatycznie.

Aby uruchomić zegarek przytrzymaj
dolny przycisk BACK przez 3 sekundy
Aby wyłączyć zegarek przytrzymaj ten
sam przycisk przez 3 sekundy.

Ładowanie

UWAGA: Nie należy podłączać
magnetycznego kabla ładującego do dwóch
styków jednocześnie z materiałem
przewodzącym. Może spowodować zwarcie.

Włączanie/wyłączanie

 
 

EKRAN GŁÓWNY
Tarcze główne

Skróty

Funkcje

Powiadomienia

Do wyboru są trzy tarcze główne pokazujące
datę, godzinę, poziom naładowania baterii,
liczbę zrobionych kroków oraz spalone kalorie.
Aby zmienić tarczę główną dotknij ekran.

W skróconym menu znajdują się cztery ikony:
dźwięk/wibracje, kod QR aplikacji, ekspozycja
ekranu, Bluetooth. 
Aby przejść do skrótów przesuń ekran w dół. 

Aby wyświetlić kolejne funkcje: Kroki, Sen, Puls,
Stoper, Kompas przesuwaj ekran w górę.

Po połączeniu urządzenia z mobilną aplikacją
FunDo na zegarku wyświetlać się będą
powiadomienia przychodzące z telefonu.
Aby przejść do tarczy powiadomień przesuń
ekran w prawo.

 Krokomierz.
O północy dane są zapisywane i resetowane
do zera w celu ponownego naliczania. Tarcza
krokomierza wyświetla również informacje o
przebytym dystansie w kilometrach oraz
procent ustawionego celu. Aby wyświetlić
tygodniowe podsumowanie przesuń ekran w
lewo.

Sport

Menu główne

Aby przejść w tryb sport przesuń ekran w
lewo. Zegarek posiada dziesięć trybów
sportowych: spacer na zewnątrz, spacer na
bieżni, jazda na rowerze, bieg na zewnątrz,
bieg na bieżni, trekking, pływanie,
koszykówka, tenis stołowy, badminton, piłka
nożna. Na samym końcu wyświetla się
historia oraz ustawienia. Aby wyświetlić tryby
przesuwaj ekran w górę.

Aby wyświetlić menu główne przejdź do
sekcji sport i przesuń ekran w lewo. W menu
znajdziesz ustawienia języka, jasności ekranu,
nazwa Bluetooth, lokalizator oraz informacje o
urządzeniu.

FUNKCJE PODSTAWOWE

Sen

Pomiar tętna: 

Stoper

Kompas

Funkcja sen wyświetla całkowity czas snu oraz
czas, w którym nasz sen był głęboki (Deep) i
lekki (Light). Aby wyświetlić tygodniowe
podsumowanie przesuń ekran w lewo.

Aby rozpocząć pomiar zbliż zegarek do ręki i
dotknij ekranu. Aby zapisać historię pomiaru
ponownie dotknij ekranu. Funkcja pomiaru
tętna służy wyłącznie do celów domowych i
NIE jest diagnostyką medyczną.

Aby uruchomić stoper dotknij ekranu. Aby
zakończyć dotknij ekranu ponownie.

Przed pierwszym użyciem ruszaj zegarkiem
podążając za wzorem wyświetlonym na
ekranie, aby skalibrować urządzenie.

FUNKCJE SPORTOWE
Tryby używające połączenia GPS:

Spacer na zewnątrz (OutWalk), Bieg na
zewnątrz (OutWalk), Jogging, Trekking

Tryby nie wymagające połączenia GPS:

Czas treningu będzie obliczany
automatycznie po uzyskaniu połączenia
GPS.
Połączenie GPS:
- ikona statyczna - połączono
- ikona migająca - w trakcie łączenia
- brak ikony - brak połączenia
Aby wyświetlić trasę, średnią tętna i więcej
danych przesuń ekran w prawo.
Aby zrobić przerwę i chwilowo zatrzymać
tryb sportu przesuń w lewo. 
Aby opuścić trening i zapisać dane naciśnij
przycisk BACK i dotknij ekranu END.

Spacer na bieżni, Bieg na bieżni, Jazda na
rowerze Koszykówka, Tenis stołowy,
Badminton, Piłka nożna
Czas treningu będzie obliczany
automatycznie.
Aby wyświetlić średnią wartość tętna i
więcej danych przesuń ekran w prawo.
Aby zrobić przerwę i chwilowo zatrzymać
tryb sportu przesuń w lewo. 
Aby opuścić trening i zapisać dane naciśnij
przycisk BACK i dotknij ekranu END.

Połączenie jest aktywne gdy ikona Bluetooth
na zegarku jest żółta, natomiast szara oznacza
brak połączenia.
Urządzenie jest kompatybilne z systemem:
iOS 9.0 i nowszym oraz Android 4.4 i
nowszym. 
Aby korzystać z funkcji GPS należy posiadać
urządzenie z systemem Android 6.0.

Uwagi dotyczące wodoszczelności
Smartwatch WS929 posiada
wodoszczelność Ip68. Przed użyciem
należy zwrócić uwagę na następujące
punkty, które mogą wpłynąć na osłabienie
wodoszczelności:
- urządzenie nie jest przystosowane do
użytkowania w ciepłej i gorącej wodzie ani
innym środowisku o podwyższonej
temperaturze i wilgotności
- przed wejściem pod prysznic, na basen
lub do sauny należy zdjąć zegarek
- należy unikać kontaktu z detergentami i
kosmetykami
- po kontakcie z wodą morską należy
oczyścić zegarek oraz bransoletę z soli

Serwis gwarancyjny:
1. Przy normalnym użytkowaniu
produktów, jeżeli produkt nie posiada
uszkodzeń mechanicznych i
spowodowanych niewłaściwym
użytkowaniem, 24 miesięce od daty
zakupu konsumenci mogą skorzystać z
bezpłatnej usługi gwarancyjnej.
2. Konsumenci nie mogą skorzystać z
gwarancji jeśli:
A. dokonali szkód samodzielnie,
B. minął okres gwarancji,
C. korzystali niezgodnie z instrukcjami
użytkowania i konserwacji produktu,
D. nastąpił demontaż, naprawa
produktów na własną rękę lub
zanurzenie w wodzie.

Pływanie

Historia

Ustawienia sportu

Czas pływania będzie obliczany
automatycznie. Zegarek zlicza ilość
okrążeń basenu. W trybie pływania dotyk
ekranu jest zablokowany. Aby zatrzymać i
wyświetlić dane treningu naciśnij przycisk
BACK. Aby powrócić naciśnij przycisk OK.

W tym miejscu znajdziesz całą aktywność z
tego miesiąca. Aby wyświetlić starsze dane
przesuń ekran w górę. Dotknij ekranu aby
poznać szczegółowe informacje.

W tym miejscu ustawisz dane takie jak:
wartość docelowa, przypomnienia,
jednostki miary, dane osobowe itd.
Przesuwaj ekran w górę aby wyświetlić
więcej

GWARANCJA
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FAQ

- upewnij się, że jesteś na otwartej przestrzeni
- upewnij się, że zegarek jest naładowany
UWAGA: Proszę używać wyłącznie na
otwartej przestrzeni. Otaczające budynki,
gęste lasy i zła pogoda mogą zaburzyć
odczyt sygnału GPS.
3. Problem z połączeniem Bluetooth 
W razie problemów z połączeniem Bluetooth
postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
- zamknij aplikację
- usuń zapis połączenia Bluetooth w
telefonie
- usuń zapis połączenia Bluetooth w zegarku
- wyłącz Bluetooth w telefonie
- włącz Bluetooth w telefonie i połącz się
ponownie z zegarkiem
4. Czy można korzystać z zegarka bez
podłączenia do telefonu komórkowego?
Tak, dzięki wbudowanemu modułowi GPS,
zegarek może być używany niezależnie od
podłączenia . Należy jednak pamiętać, że
niektóre funkcje np. historia, będą
niedostępne.  Po połączeniu z aplikacją
zegar ustawia się automatycznie, w
przypadku nie podłączenia aplikacji tę
funkcję należy ustawić ręcznie . Aby to zrobić
wejdź w tryb Sport -> Menu -> Ustawienia ->
Zegar (Clock).

1. Jak długo trwa łączenie z satelitą?
Za pierwszym razem dwie godziny lub
więcej. Gdy satelita jest podłączona czas
wyszukiwania wynosi dwie minuty.
2. Problem z łącznością satelity
W razie problemów z łącznością GPS
postępuj zgodnie z poniższymi krokami:
- nie przemieszczaj się podczas
wyszukiwania łączności

Ochrona:

Bateria i ładowanie

Należy regularnie czyścić zegarek miękką
szmatką, aby utrzymać urządzenie i
bransoletę w czystości. W przypadku
większych zabrudzeń użyj czystej wody.

Niestosowanie się do poniższych
wytycznych może skrócić żywotność baterii
lub spowodować uszkodzenie sprzętu,
pożar, oparzenia chemiczne, wyciek
elektrolitu lub obrażenia skórne.
- nie używaj zegarka podczas ładowania.
- wysoka temperatura otoczenia lub
bliskość źródła ciepła może prowadzić do
przegrzania, deformacji i zapłonu baterii

Uwagi dotyczące pomiarów
UWAGA: Funkcja pomiaru tętna nie jest
precyzyjna, więc nie może służyć do
diagnostyki medycznej. Błąd pomiaru:
- przed rozpoczęciem pomiaru upewnij się,
że zegarek jest odpowiednio założony i
ściśle przylega do skóry
- w przypadku pomiaru na zewnątrz
warunki pogodowe i zbyt niska
temperatura mogą wpływać mogą
zaburzać poprawność pomiaru.

PARAMETRY

Wyświetlacz: 1.3" 240*240
Satelita: GPS + Baidou
Wodoodporność: Ip68
Pomiar tętna: Optyczny
Bluetooth: 4.0
Czujnik: Kompas 

Akcelerometr/Żyroskop: 3axis, 3D
Akceleracja
Bateria: 430mAh
Kompatybilność systemowa: Android
4.3+, IOS 8+
Waga: 71g
Rozmiar: 52/40/14.5mm
Wejście: 3.7V 1.0A MAX
Standard wykonania: LX10328-2018 

SMARTWATCH 
WATCHMARK WS929

Instrukcja obsługi

watchmark.com

5. Dlaczego bateria krótko trzyma?
Czas pracy baterii zależny jest od
częstotliwości i czasu korzystania z zegarka.
Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na
skrócenie czasu pracy baterii są aktywne
funkcje GPS lub/oraz Bluetooth.
Aby zachować długą żywotność baterii
należy przestrzegać zasad opisanych w
sekcji ŚRODKI OSTROŻNOŚCI - Bateria i
ładowanie oraz PODSTAWOWE
INFORMACJE - Ładowanie.

- w przypadku napuchnięcia baterii NIE
przebijać 
- w przypadku pęknięcia i wycieku baterii
należy unikać kontaktu z oczami i skórą
- zabrania się samodzielnego demontażu
(urządzenie korzysta z wbudowanej baterii)
- w przypadku uszkodzenia baterii należy
skontaktować się z lokalnym działem
utylizacji odpadów


