
STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMIM PENTRU
ACHIZIȚIONAREA PRODUSULUI NOSTRU!

IMPORTANT
 

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile complete înainte de
utilizare. Se recomandă să folosiți numai bateria, încărcătorul și
accesoriile originale incluse cu dispozitivul.
Nici producătorul, nici distribuitorul nu sunt responsabili pentru
utilizarea accesoriilor unor terțe părți.
(Funcțiile enumerate în acest manual pot varia ușor de la un
model la altul, deoarece manualul este o descriere generală a
ceasului inteligent, unele modele pot fi diferite de cele
standard).
Dispozitivul trebuie încărcat timp de cel puțin 2 ore înainte de
prima utilizare.
Înainte de a utiliza dispozitivul, trebuie să descărcați aplicația,
să o instalați și să acceptați toate permisiunile, altfel toate
funcțiile nu vor fi disponibile.
Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui
manual.

1. Încărcați ceasul.
2. Instalează aplicația smartwatch pe smartphone-ul tău.                                  
3. Activați Bluetooth pe telefon (nu căutați ceasul în această
etapă).
4. Deschideți aplicația instalată și căutați smartwatch-ul la
nivelul aplicației.
5. După o căutare reușită, conectați ceasul inteligent la telefon
(consultați secțiunea APP pentru instrucțiuni de conectare).

Conexiunea este activă atunci când
pictograma Bluetooth de pe ceas este
galbenă, iar gri înseamnă că nu există
conexiune. Dispozitivul este compatibil cu
sistemul iOS 9.0 și versiunile ulterioare și
Android 4.4 și versiunile ulterioare.
Pentru a utiliza funcția GPS, trebuie să aveți un
dispozitiv Android 6.0.

Conectați ceasul la aplicație înainte de a-l utiliza pentru prima
dată. Odată conectat cu succes, ceasul va sincroniza automat
ora. După lansarea aplicației, configurați-vă informațiile
personale.
Descărcați aplicația FunDo:
Utilizatorii Android în Google Play
Utilizatorii iOS în AppStore
Deschideți aplicația FunDo -> setări -> Bluetooth -> căutați
SP0RT_LE și conectați-vă.
 

APLICAȚII

INFORMAȚII DE BAZĂ
Încărcare:
Ceasul trebuie să fie încărcat cu încărcătorul inclus în kit.
Pentru a conecta încărcătorul, atingeți cablul de contactele de
încărcare din partea inferioară a ceasului.
Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.
O încărcare completă durează aproximativ 70 de minute. După
încărcare, ceasul pornește automat.
ATENȚIE: Nu conectați cablul de încărcare magnetică la două
contacte cu material conductor în același timp. Aceasta poate
provoca un scurtcircuit.
Porniți/opriți comutatorul:
Pentru a porni ceasul, apăsați și mențineți apăsat butonul
inferior BACK timp de 3 secunde.
Pentru a opri ceasul, apăsați și mențineți apăsat același buton
timp de 3 secunde.
 
 

ECRANUL PRINCIPAL
Cadran principal 
Există trei cadrane principale de date din care puteți
alege, ora, starea bateriei, pașii făcuți și caloriile arse.
Pentru a schimba cadranul principal, atingeți ecranul.
Abrevieri
Există patru pictograme în meniul rapid: sunet/vibrație,
aplicație cod QR, afișare ecran, Bluetooth. Pentru a
accesa comenzile rapide, derulați ecranul în jos.
Funcții
Pentru a vizualiza următoarele funcții: Pași, Somn, Puls,
Cronometru, Busolă, defilați în sus pe ecran.
Anunțuri

După ce vă conectați dispozitivul la aplicația mobilă FunDo,
ceasul va afișa o alertă de apel primit. Glisați ecranul spre
dreapta pentru a trece la cadranul rotativ.

 Pedometru
La miezul nopții, datele sunt salvate și resetate pentru
recalculare. Cadranul pedometrului indică, de asemenea,
distanța parcursă în kilometri și procentul din obiectivul
stabilit. Pentru a vizualiza rezumatul săptămânal, derulați
ecranul spre stânga.

Sport
Pentru a trece la modul sport, glisați ecranul spre stânga.
Ceasul are zece moduri de sport: mers în aer liber, mers pe
bandă, ciclism, alergare în aer liber, alergare pe bandă,
drumeții, înot, baschet, tenis de masă, badminton, fotbal. La
final, se vor afișa istoricul și setările.
Pentru a vizualiza modurile, derulați ecranul în sus.
Meniul principal
Pentru a vizualiza meniul principal, accesați secțiunea sport
și derulați ecranul spre stânga. În meniu veți găsi limba,
luminozitatea ecranului, numele Bluetooth, localizatorul și
informațiile despre dispozitiv.

FUNCȚII DE BAZĂ

Somnul 
Funcția de somn arată timpul total de somn și timpul în
care somnul nostru a fost profund (deep) și ușor (light).
Pentru a vizualiza rezumatul săptămânal, derulați ecranul
spre stânga.
Măsurarea pulsului
Cronometru
Compass

FUNCȚIA SPORTULUI
Moduri care utilizează conectivitatea GPS
Plimbare în aer liber (OutWalk), Alergare în aer liber
(OutWalk), Jogging, Drumeții

Timpul de antrenament este calculat automat după stabilirea
conexiunii GPS.
Conexiune GPS:
- Pictogramă statică - conectat
- pictograma intermitentă - în timpul conexiunii
- fără pictogramă - fără conexiune
Pentru a vizualiza traseul, ritmul cardiac mediu și alte date,
derulați ecranul spre dreapta.
Pentru a întrerupe și a opri temporar modul sport, glisați degetul
spre stânga.
Pentru a încheia antrenamentul și a salva datele, apăsați BACK
(Înapoi) și atingeți ecranul END (Sfârșit).

Pentru a începe măsurarea, țineți ceasul în mână și atingeți
ecranul. Pentru a salva istoricul măsurătorilor, atingeți din
nou ecranul. Funcția de măsurare a ritmului cardiac este
destinată exclusiv utilizării la domiciliu și NU reprezintă un
diagnostic medical.
Pentru a porni cronometrul, atingeți ușor ecranul. Pentru a
termina, atingeți din nou ecranul.

Înainte de a utiliza ceasul pentru prima dată, glisați-l în
conformitate cu modelul de pe ecran pentru a calibra
dispozitivul.

Moduri care nu necesită o conexiune GPS:
Bicicletă, Ciclism, Baschet, Badminton, Fotbal, Tenis de
masă, Plimbare, Alergare
Timpul de antrenament va fi calculat automat. Pentru a
vizualiza ritmul cardiac mediu și alte date, derulați ecranul
spre dreapta. Pentru a întrerupe și a opri temporar modul
sport, glisați degetul spre stânga.
Pentru a încheia exercițiul și a salva datele, apăsați BACK
(Înapoi) și atingeți ecranul END (Sfârșit).

Înot
Timpul de înot este calculat automat. Ceasul numără
numărul de ture de bazin.
În modul Swim (Înot), ecranul tactil este blocat. Pentru a
opri și a vizualiza datele de instruire, apăsați BACK
(Înapoi). Pentru a vă întoarce, apăsați OK.
Istorie
Activitatea din această lună este toată acolo. Pentru a
vizualiza date mai vechi, derulați ecranul în sus. Atingeți
ușor ecranul pentru a vizualiza informații detaliate.
Setări sportive

Aici puteți seta date cum ar fi: valoarea țintă, memento-uri,
unități, date personale, etc. Derulați ecranul pentru a vedea
mai multe.

- În cazul măsurătorilor în aer liber, condițiile atmosferice și o
temperatură prea scăzută pot afecta acuratețea măsurătorilor.

Note privind impermeabilizarea
Ceasul inteligent WS929 este rezistent la apă IP68. Înainte de
utilizare, țineți cont de următoarele puncte care pot reduce
rezistența la apă:
- dispozitivul nu este destinat utilizării în apă caldă sau fierbinte
sau în alte medii cu temperaturi ridicate și umiditate ridicată
- scoateți ceasul înainte de duș, înot sau saună
- Evitați contactul cu produsele de curățare și produsele
cosmetice.
- Curățați ceasul și brățara de sare după contactul cu apa de
mare.

Serviciul de garanție:
1.  În condiții normale de utilizare a produselor, cu condiția ca
produsul să nu prezinte deteriorări mecanice și să nu fi fost
cauzat de o utilizare necorespunzătoare, consumatorii pot
beneficia de serviciul de garanție gratuită după 24 de luni de la
data achiziției.
2. Consumatorii nu pot beneficia de garanție în cazul în care:
A. au provocat ei înșiși daunele,
B. perioada de garanție a expirat,
C. nu au utilizat produsul în conformitate cu instrucțiunile de
utilizare și întreținere,
D. produsele au fost demontate, reparate de ei înșiși sau
scufundate în apă.

Bateriile și încărcarea
Nerespectarea acestor instrucțiuni poate scurta durata de
viață a bateriei sau poate provoca deteriorarea
echipamentului, incendii, stropi de substanțe chimice,
scurgeri de electrolit sau răniri ale pielii.
- Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.
- Temperatura ambiantă ridicată sau apropierea de o sursă
de căldură poate duce la supraîncălzirea, deformarea și
aprinderea bateriei.
- în cazul în care bateria este umflată, NU.

GARANȚIE
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INFORMAȚII IMPORTANTE

Atunci când este conectat la aplicație, ceasul va fi setat
automat; dacă aplicația nu este conectată, trebuie să setați
manual această funcție. Pentru a face acest lucru, mergeți la
modul Sport -> Meniu -> Setări -> Ceas.

5. De ce este bateria scurtă?
Durata de viață a bateriei depinde de cât de des și pentru cât
timp utilizați ceasul. Alți factori care influențează reducerea
duratei de viață a bateriei sunt funcțiile GPS și/sau Bluetooth
active.
Pentru a menține o durată lungă de viață a bateriei, respectați
regulile descrise în PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ - Bateria și
încărcarea și INFORMAȚII DE BAZĂ - Încărcarea.

MĂSURI

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

2. Problema cu conexiunea prin satelit
Dacă aveți probleme cu conectivitatea GPS, urmați acești pași:
- Nu vă mișcați în timp ce căutați o conexiune.
- asigurați-vă că vă aflați într-o zonă deschisă
- asigurați-vă că ceasul este încărcat
ATENȚIE: Utilizați numai în aer liber. Clădirile din jur, pădurile
dense și vremea nefavorabilă pot distorsiona citirea semnalului
GPS.
3.  Problema conexiunii Bluetooth
Dacă aveți o problemă cu conexiunea Bluetooth, urmați pașii
de mai jos:
- Închideți aplicația
- ștergeți înregistrarea conexiunii Bluetooth de pe telefon
- ștergeți înregistrarea conexiunii Bluetooth de pe ceasul
dumneavoastră
- dezactivați Bluetooth pe telefon
- activați Bluetooth pe telefon și reconectați-l la ceas.
4. Pot utiliza ceasul meu fără să mă conectez la telefonul
mobil?
Da, datorită modulului GPS integrat, ceasul poate fi utilizat
independent de conexiune. Cu toate acestea, vă rugăm să
rețineți că unele funcții, cum ar fi istoricul, nu vor fi disponibile.

1.Cât durează conectarea la satelit?
Două ore sau mai mult la prima vizită. Atunci când satelitul este
conectat, timpul de căutare este de două minute.

Siguranță:
Curățați ceasul în mod regulat cu o cârpă moale pentru a
păstra dispozitivul și brățara curate. Pentru murdărie mai grea,
utilizați apă curată.

Note de măsurare
ATENȚIE: Funcția de măsurare a ritmului cardiac nu este
precisă și nu poate fi utilizată pentru diagnosticarea
medicală. Eroare de măsurare:
- Asigurați-vă că ceasul este bine ajustat și bine lipit de piele
înainte de a face măsurătorile.

PARAMETRI
Afișaj: 1.3" 240*240
Satelit: GPS + Baidou
Rezistent la apă: IP68
Măsurarea ritmului cardiac: Optic
Bluetooth: 4.0
Senzor: Compas
Accelerometru/Giroscop: 3 axe, accelerație 3D
Baterie: 430 mAh
Compatibilitate de sistem: Android 4.3+, IOS 8+.
Greutate: 71g
Dimensiune: 52/40 / 14.5mm
Intrare: 3.7V 1.0A MAX
Standard de proiectare: LX10328-2018
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- în cazul în care bateria este umflată, NU
- evitați contactul cu ochii și pielea dacă bateria se sparge
și curge.
- nu îl dezasamblați singur (dispozitivul utilizează o baterie
încorporată)
- în cazul în care bateria este deteriorată, vă rugăm să
contactați departamentul local de eliminare a deșeurilor.


