
KÄRA KUND, TACK FÖR ATT DU
KÖPTE VÅR PRODUKT!

VIKTIGT
 

Läs igenom hela anvisningen noggrant
innan du använder den. Vi rekommenderar
att du endast använder originalbatteriet,
laddaren och tillbehören som medföljer
enheten.
Varken tillverkaren eller distributören
ansvarar för användningen av tillbehör från
tredje part.

(De funktioner som anges i den här
handboken kan variera något mellan olika
modeller eftersom handboken är en
allmän beskrivning av smartklockan, vissa
modeller kan skilja sig från standarden).

Enheten bör laddas i minst 2 timmar innan
den används för första gången.
Innan du använder enheten måste du
ladda ner appen, installera appen och
acceptera alla behörigheter, annars
kommer alla funktioner inte att vara
tillgängliga.
Företaget förbehåller sig rätten att ändra
innehållet i denna handbok.

1. Ladda klockan.

2. Installera den särskilda smartwatch-appen
på din smartphone.
                                           
3. Aktivera Bluetooth på telefonen (sök inte
efter klockan i det här skedet).

4. Öppna den installerade appen och sök
efter smartklockan på appnivå.

5. Efter en lyckad sökning ansluter du
smartklockan till telefonen (se avsnittet APP
för anslutningsinstruktioner).

Anslutningen är aktiv när Bluetooth-ikonen
på klockan är gul, medan grått betyder att
det inte finns någon anslutning.
Anordningen är kompatibel med systemet:
iOS 9.0 eller senare och Android 4.4 eller
senare.
För att använda GPS-funktionen måste du
ha en Android 6.0-enhet.

Android-användare på Google Play
iOS-användare på AppStore

Anslut klockan till appen innan du använder
den för första gången.
När klockan är ansluten synkroniserar den
automatiskt tiden.
När du har startat appen konfigurerar du din
personliga 
information.
Ladda ner FunDo-appen:

Öppna FunDo-appen -> inställningar ->
Bluetooth -> sök efter SP0RT_LE och anslut.
 

TILLÄMPNINGARGRUNDLÄGGANDE INFORMATION

Klockan ska laddas med den laddare
som ingår i paketet.
För att ansluta laddaren, rör kabeln vid
laddningskontakterna på klockans
undersida.
Använd inte klockan när den laddas.
En full laddning tar cirka 70 minuter.
Efter laddning startar klockan
automatiskt.

För att starta klockan, håll ned den
nedre BACK-knappen i 3 sekunder.
Om du vill stänga av klockan håller du
in samma knapp i 3 sekunder.

Laddning:

VARNING: Anslut inte den magnetiska
laddningskabeln till två kontakter samtidigt
med ledande material. Det kan orsaka en
kortslutning.

Slå på/av

 
 

HUVUDSKÄRMEN

Huvudurtavla 

Förkortningar

Funktioner

Meddelanden

Det finns tre huvudsakliga datumskivor att
välja mellan, tid, batteristatus, antal steg som
gått och förbrukats kalorier. Rör vid skärmen
om du vill ändra huvudvalsknappen.

Det finns fyra ikoner i snabbmenyn:
ljud/vibration, QR-kod-app, exponering av
skärmen, Bluetooth. För att komma till
genvägarna, bläddra nedåt på skärmen.

Svep uppåt på skärmen för att visa följande
funktioner: Steg, sömn, puls, stoppur,
kompass.

När du ansluter din enhet till FunDo-
mobilappen visar klockan meddelanden om
inkommande telefonsamtal. Om du vill
navigera till den roterande ratten, för du
skärmen till höger.

 Pedometer.
Vid midnatt sparas uppgifterna och
återställs för ny beräkning. Skrittmätaren
visar också den vandrade sträckan i
kilometer och hur mycket procent av målet
du har ställt in. Svep skärmen till vänster för
att visa veckosammanfattningen.

Sport

Huvudmeny

Om du vill byta till sportläget drar du
skärmen åt vänster. Klockan har tio
sportlägen: promenader utomhus,
promenader på löpband, cykling, löpning
utomhus, löpning på löpband, vandring,
simning, basket, bordtennis, badminton
och fotboll. I slutet visas historik och
inställningar.
Rulla upp skärmen för att visa lägena.

För att se huvudmenyn går du till
sportsektionen och drar skärmen åt
vänster. I menyn hittar du språk, skärmens
ljusstyrka, Bluetooth-namn, lokalisering
och enhetsinformation.

GRUNDLÄGGANDE FUNKTIONER

Sömn 

Pulsmätning

Stoppur

Kompass

Sömnfunktionen visar den totala
sömntiden och den tid då sömnen var
djup (djup) och lätt (lätt). Om du vill se en
veckosammanfattning sveper du skärmen
till vänster.

För att starta mätningen håller du klockan
mot handen och rör vid skärmen. Rör vid
skärmen igen för att spara mäthistoriken.
Funktionen för mätning av hjärtfrekvensen
är endast avsedd för hemmabruk och är
INTE en medicinsk diagnos.

Tryck på skärmen för att starta stoppuret.
Rör vid skärmen igen för att avsluta.

Innan du använder klockan för första
gången ska du föra klockan enligt
mönstret på skärmen för att kalibrera
enheten.

IDROTTENS FUNKTION
Modes som använder GPS-anslutning:

Promenader utomhus (OutWalk), Löpning
utomhus (OutWalk), Jogging, Trekking

Lägen som inte kräver en GPS-
anslutning:

Träningstiden beräknas automatiskt när GPS-
anslutningen har upprättats.

GPS-anslutning:
- Statisk ikon - ansluten
- blinkande ikon - under anslutning
- ingen ikon - ingen anslutning
Svep skärmen till höger om du vill visa rutten,
genomsnittlig puls och andra data.
Om du vill ta en paus och tillfälligt stoppa
sportläget, för du fingret till vänster.
Om du vill avsluta träningen och spara dina
data trycker du på BACK och rör vid END-
skärmen.

Promenad på motionscykel, Löpning på
motionscykel, Cykling, Basketboll,
Bordtennis, Badminton, Fotboll

Träningstiden beräknas automatiskt.
Svep skärmen till höger om du vill se den
genomsnittliga hjärtfrekvensen och andra
data.

Anmärkningar om tätskikt

- Vid utomhusmätningar kan
väderförhållanden och för låg temperatur
påverka mätningens noggrannhet.

Smartklockan WS929 är vattentät enligt
IP68. Före användning ska du vara
uppmärksam på följande punkter som kan
minska vattentätheten:
- enheten är inte avsedd för användning i
varmt eller hett vatten eller andra miljöer
med förhöjd temperatur och luftfuktighet.
- ta av klockan innan du duschar, simmar
eller badar i bastu
- undvika kontakt med rengöringsmedel
och kosmetika
- rengör klockan och saltarmbandet efter
kontakt med havsvatten

Garantiservice:
1. Vid normal användning av produkterna,
så länge produkten inte har några
mekaniska skador och inte har orsakats av
felaktig användning, kan konsumenterna
dra nytta av gratis garantiservice efter 24
månader från inköpsdatumet.
2. Konsumenten kan inte utnyttja garantin
om:
A. de orsakade skadorna själva,
B. garantiperioden har löpt ut,
C. de har inte använt produkten i enlighet
med bruks- och underhållsinstruktionerna,
D. Produkterna har demonterats, reparerats
av dem själva eller sänkts i vatten.

Batterier och laddning
Om du inte följer dessa instruktioner kan
batteriets livslängd förkortas eller orsaka
skador på utrustningen, brand, kemiska
stänk, elektrolytläckage eller hudskador.
- Använd inte klockan när den laddas.
- Hög omgivningstemperatur eller närhet till
en värmekälla kan leda till överhettning,
deformation och antändning av batteriet.
- om batteriet är svullet, INTE
- Undvik kontakt med ögon och hud om
batteriet spricker och läcker.
- Det är förbjudet att demontera den själv
(apparaten har ett inbyggt batteri).
- Om batteriet är skadat, kontakta din lokala
avfallshantering.

Simning

Historia

Sportmiljöer

Om du vill ta en paus och tillfälligt stoppa
sportläget drar du fingret åt vänster.
Om du vill avsluta övningen och spara dina
uppgifter trycker du på BACK och rör vid
END-skärmen.

Simningstiden beräknas automatiskt. Klockan
räknar antalet varv i poolen.
I simläget är det låst att röra vid skärmen.
Tryck på BACK för att stoppa och visa
träningsdata. Tryck på OK för att gå tillbaka.

Månadens aktiviteter finns alla där. Om du vill
visa äldre uppgifter rullar du uppåt på
skärmen. Tryck på skärmen för att visa
detaljerad information.

Här kan du ställa in uppgifter som mål,
påminnelser, måttenheter, personuppgifter
osv. Rulla skärmen uppåt för att se mer

GARANTI
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VIKTIG INFORMATION

Observera dock att vissa funktioner, t.ex.
historik, inte kommer att vara tillgängliga.
Om appen är ansluten till appen ställs
klockan in automatiskt; om appen inte är
ansluten måste du ställa in den här
funktionen manuellt. Detta gör du genom att
gå till Sportläge -> Meny -> Inställningar ->
Klockan.
5. Varför håller batteriet en kort tid?
Batteriets livslängd beror på hur ofta och hur
länge klockan används. Andra faktorer som
påverkar batteritiden är aktiva GPS- och/eller
Bluetooth-funktioner.
För att bibehålla en lång batterilivslängd ska
du följa de regler som beskrivs i
SÄKERHETSFÖRESKRIVNINGAR - Batteri
och laddning och GRUNDLÄGGANDE
INFORMATION - Laddning.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

FAQ

2. Problem med anslutningen till satelliten
Om du har problem med GPS-anslutningen
följer du stegen nedan:
- Rör dig inte när du söker efter en anslutning.
- Se till att du befinner dig på ett öppet
område.
- se till att klockan är laddad
FÖRSIKTIGHET: Använd endast utomhus.
Omgivande byggnader, täta skogar och
dåligt väder kan störa GPS-signalen.
3.  Problem med Bluetooth-anslutning
Om du har problem med Bluetooth-
anslutningen följer du stegen nedan:
- Stänga appen
- Ta bort Bluetooth-anslutningsregistret på
telefonen
- ta bort Bluetooth-anslutningsregistret på
klockan
- stänga av Bluetooth på telefonen
- slå på Bluetooth på telefonen och
återanslut till klockan
4. Kan jag använda min klocka utan att
ansluta till min mobiltelefon?
Ja, tack vare den inbyggda GPS-modulen
kan klockan användas oavsett anslutning.

1.Hur lång tid tar det att ansluta till satelliten?
Två timmar eller mer första gången. Efter att
du har anslutit satelliten är söktiden två
minuter.

Säkerhet:
Rengör klockan regelbundet med en mjuk
trasa för att hålla enheten och armbandet
rena. Använd rent vatten vid kraftigare
nedsmutsning.

Anmärkningar om mätning
VARNING: Funktionen för mätning av
hjärtfrekvensen är inte exakt och kan inte
användas för medicinsk diagnos.
Mätfel:
- Se till att klockan är ordentligt monterad
och sitter bra mot huden innan du mäter
den.

PARAMETERS

Skärm: 1,3" 240*240
Satellit: GPS + Baidou
Vattentät: IP68
Mätning av hjärtfrekvens: Optisk
Bluetooth: 4.0
Sensor: Kompass

Accelerometer/Gyroskop: 3-axel, 3D-
acceleration
Batteri: 430 mAh
Systemkompatibilitet: Android 4.3+, IOS 8+
Vikt: 71g
Storlek: 52/40 / 14,5 mm
Ingång: 3,7V 1,0A MAX
Konstruktionsstandard: LX10328-2018

SMARTWATCH 
WATCHMARK WS929

Bruksanvisningar
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