
VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME
VÁM ZA NÁKUP NÁŠHO PRODUKTU!

DÔLEŽITÉ
 

Pred použitím si pozorne prečítajte celý
návod na použitie. Odporúča sa používať iba
originálnu batériu, nabíjačku a príslušenstvo
dodané so zariadením.
Výrobca ani distribútor nenesú
zodpovednosť za používanie príslušenstva
tretích strán.

(Funkcie uvedené v tejto príručke sa môžu
medzi jednotlivými modelmi mierne líšiť,
pretože príručka je všeobecným opisom
inteligentných hodiniek, niektoré modely sa
môžu líšiť od štandardných).

Zariadenie by sa malo pred prvým použitím
nabíjať aspoň 2 hodiny.
Pred použitím zariadenia si musíte stiahnuť
aplikáciu, nainštalovať ju a prijať všetky
povolenia, inak nebudú k dispozícii všetky
funkcie.
Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu
obsahu tejto príručky.

1. Nabite hodinky.

2. Nainštalujte si do smartfónu
špecializovanú aplikáciu pre inteligentné
hodinky.
                                           
3. Zapnite Bluetooth v telefóne (v tejto fáze
nevyhľadávajte hodinky).

4. Otvorte nainštalovanú aplikáciu a
vyhľadajte inteligentné hodinky na úrovni
aplikácie.

5. Po úspešnom vyhľadaní pripojte
inteligentné hodinky k telefónu (pokyny na
pripojenie nájdete v časti APP).

Pripojenie je aktívne, keď je ikona Bluetooth na
hodinkách žltá, kým sivá farba znamená, že
pripojenie nie je.
Zariadenie je kompatibilné so systémom:
iOS 9.0 a vyššia a Android 4.4 a vyššia.
Ak chcete používať funkciu GPS, musíte mať
zariadenie so systémom Android 6.0.

Používatelia systému Android v službe
Google Play
Používatelia iOS v AppStore

Pred prvým použitím pripojte hodinky k
aplikácii.
Po úspešnom pripojení hodinky automaticky
synchronizujú čas.
Po spustení aplikácie nakonfigurujte svoje
osobné 
informácie.

Stiahnite si aplikáciu FunDo:

Otvorte aplikáciu FunDo -> nastavenia ->
Bluetooth -> vyhľadajte SP0RT_LE a pripojte
sa.
 

APLIKÁCIEZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Hodinky by sa mali nabíjať pomocou
nabíjačky, ktorá je súčasťou súpravy.
Ak chcete pripojiť nabíjačku, dotknite sa
káblom nabíjacích kontaktov na spodnej
strane hodiniek.
Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.
Plné nabitie trvá približne 70 minút. Po
nabití sa hodinky automaticky spustia.

Ak chcete hodinky spustiť, podržte
spodné tlačidlo BACK 3 sekundy.
Ak chcete hodinky vypnúť, podržte
rovnaké tlačidlo 3 sekundy.

Nabíjanie:

VAROVANIE: Nepripájajte magnetický
nabíjací kábel k dvom kontaktom súčasne
vodivým materiálom. Môže spôsobiť skrat.

Zapnutie/vypnutie:

 
 

HLAVNÁ OBRAZOVKA
Hlavný číselník 

Skratky

Funkcie

Oznámenia

Na výber sú tri hlavné dátumovky, čas, stav
batérie, prejdené a spálené kroky kalórií. Ak
chcete zmeniť hlavný číselník, dotknite sa
obrazovky.

V rýchlej ponuke sú štyri ikony: zvuk/vibrácie,
Aplikácia QR kód, vystavenie obrazovky,
Bluetooth. Ak chcete prejsť na skratky, prejdite
na obrazovku smerom nadol.

Ak chcete zobraziť nasledujúce funkcie: Kroky,
Spánok, Pulz, Stopky, Kompas, potiahnite
prstom po obrazovke. hore.

Po pripojení zariadenia k mobilnej aplikácii
FunDo hodinky zobrazia upozornenie na
prichádzajúci hovor. Posunutím obrazovky
doprava prejdete na otočný volič.

 Krokomer.
O polnoci sa údaje uložia a vynulujú na
opätovný výpočet. Na ciferníku krokomera sa
zobrazuje aj prejdená vzdialenosť v
kilometroch a percentuálny podiel z
nastaveného cieľa. Ak chcete zobraziť
týždenný prehľad, potiahnite prstom po
obrazovke doľava.

Šport

Hlavné menu

Ak chcete prepnúť do športového režimu,
posuňte obrazovku doľava.
Hodinky majú desať športových režimov:
chôdza vonku, chôdza na bežeckom páse,
cyklistika, beh vonku, beh na bežeckom páse,
trekking, plávanie, basketbal, stolný tenis,
bedminton, futbal. Na samom konci sa
zobrazí história a nastavenia. Ak chcete
zobraziť režimy, posuňte obrazovku nahor.

Ak chcete zobraziť hlavnú ponuku, prejdite do
časti Šport a posuňte obrazovku doľava. V
ponuke nájdete jazyk, jas obrazovky, názov
Bluetooth, lokátor a informácie o zariadení.

ZÁKLADNÉ FUNKCIE

Spánok 

Meranie impulzov

Stopky

Kompas

Funkcia spánku zobrazuje celkový čas spánku
a čas, kedy bol náš spánok hlboký (deep) a
ľahký (light). Ak chcete zobraziť týždenný
prehľad, potiahnite prstom po obrazovke
doľava.

Ak chcete spustiť meranie, priložte hodinky k
ruke a dotknite sa obrazovky. Ak chcete uložiť
históriu meraní, znova sa dotknite obrazovky.
Funkcia merania srdcovej frekvencie je určená
len na domáce použitie a NIE JE lekárskou
diagnózou.

Ak chcete spustiť stopky, ťuknite na obrazovku.
Ak chcete ukončiť, znova sa dotknite
obrazovky.

Pred prvým použitím hodiniek posuňte
hodinky podľa vzoru na obrazovke, aby ste
zariadenie skalibrovali.

FUNKCI SPORTU
Režimy využívajúce pripojenie GPS:

Chôdza v prírode (OutWalk), Beh v prírode
(OutWalk), Jogging, Trekking

Režimy, ktoré nevyžadujú pripojenie
GPS:

Čas tréningu sa vypočíta automaticky po
nadviazaní spojenia GPS.

Pripojenie GPS:
- Statická ikona - pripojené
- blikajúca ikona - počas pripojenia
- žiadna ikona - žiadne pripojenie
Ak chcete zobraziť trasu, priemernú tepovú
frekvenciu a ďalšie údaje, potiahnite prstom
po obrazovke doprava.
Ak chcete urobiť prestávku a dočasne
zastaviť športový režim, posuňte prst doľava.
Ak chcete ukončiť tréning a uložiť údaje,
stlačte tlačidlo BACK a dotknite sa
obrazovky END.

Chôdza na bicykli, Beh na bicykli, Cyklistika,
Basketbal, Stolný tenis, Badminton, Futbal

Čas tréningu sa vypočíta automaticky.
Ak chcete zobraziť priemernú srdcovú
frekvenciu a ďalšie údaje, potiahnite prstom
po obrazovke doprava. Ak chcete urobiť
prestávku a dočasne zastaviť športový
režim, posuňte prst doľava. Ak chcete
ukončiť cvičenie a uložiť údaje, stlačte
tlačidlo BACK a dotknite sa obrazovky END.

Poznámky k hydroizolácii
Inteligentné hodinky WS929 sú vodotesné
podľa normy IP68. Pred použitím venujte
pozornosť nasledujúcim bodom, ktoré
môžu znížiť vodotesnosť:
- Zariadenie nie je určené na používanie v
teplej alebo horúcej vode alebo v iných
prostrediach so zvýšenou teplotou a
vlhkosťou.
- pred sprchovaním, bazénom alebo
saunou si zoberte hodinky.
- vyhýbajte sa kontaktu s čistiacimi
prostriedkami a kozmetikou.
- čistenie hodiniek a slaného náramku po
kontakte s morskou vodou

Záručný servis:
1. Pri bežnom používaní výrobkov,
pokiaľ výrobok nemá mechanické
poškodenie a nebol spôsobený
nesprávnym používaním, môžu
spotrebitelia využiť bezplatný záručný
servis po 24 mesiacoch od dátumu
nákupu.
2. Spotrebitelia nemôžu využiť záruku,
ak:
A. škodu si spôsobili sami,
B. uplynula záručná doba,
C. nepoužívali výrobok v súlade s
návodom na použitie a údržbu,
D. výrobky boli rozobrané, opravené
svojpomocne alebo ponorené do vody.

- ak je batéria opuchnutá, NEZASTAVUJTE
- ak batéria praskne a vytečie, zabráňte
kontaktu s očami a pokožkou.
- je zakázané demontovať ho
svojpomocne (zariadenie používa
zabudovanú batériu)
- ak je batéria poškodená, obráťte sa na
miestne oddelenie pre likvidáciu odpadu.

Plávanie

História

Športové nastavenia

Čas plávania sa vypočíta automaticky.
Hodinky počítajú počet kôl v bazéne.
V režime plávania je dotykový displej
uzamknutý. Ak chcete zastaviť a zobraziť
tréningové údaje, stlačte tlačidlo BACK. Ak
sa chcete vrátiť späť, stlačte tlačidlo OK.

Všetky aktivity tohto mesiaca sú tu. Ak
chcete zobraziť staršie údaje, posúvajte sa
nahor po obrazovke. Ťuknutím na
obrazovku zobrazíte podrobné informácie.

Tu môžete nastaviť údaje, ako sú: cieľová
hodnota, pripomenutia, merné jednotky,
osobné údaje atď. Ak chcete zobraziť viac,
posuňte sa nahor po obrazovke
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Ak to chcete urobiť, prejdite do športového
režimu -> Menu -> Nastavenia -> Hodiny.
5. Prečo batéria vydrží krátko?
Výdrž batérie závisí od frekvencie a dĺžky
používania hodiniek. Ďalšími faktormi
ovplyvňujúcimi výdrž batérie sú aktívne
funkcie GPS a/alebo Bluetooth.
Ak chcete zachovať dlhú životnosť batérie,
dodržiavajte pravidlá opísané v časti
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA - Batéria a
nabíjanie a ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE -
Nabíjanie.

MIERKY

FAQ

- Počas hľadania spojenia sa nehýbte.
- uistite sa, že sa nachádzate na otvorenom
priestranstve.
- skontrolujte, či sú hodinky nabité.
UPOZORNENIE: Používajte len vo vonkajšom
prostredí. Okolité budovy, husté lesy a zlé
počasie môžu skresliť údaje signálu GPS.
3.  Problém s pripojením Bluetooth
V prípade problémov s pripojením Bluetooth
postupujte podľa nasledujúcich krokov:
- Zatvorenie aplikácie
- Odstránenie záznamu o pripojení Bluetooth
v telefóne
- vymazanie záznamu o pripojení Bluetooth v
hodinkách
- vypnutie funkcie Bluetooth v telefóne
- zapnutie Bluetooth v telefóne a opätovné
pripojenie k hodinkám
4. Môžem hodinky používať bez pripojenia k
mobilnému telefónu?
Áno, vďaka zabudovanému modulu GPS
možno hodinky používať bez ohľadu na
pripojenie. Upozorňujeme však, že niektoré
funkcie, napríklad história, nebudú k
dispozícii. Po pripojení k aplikácii sa hodiny
nastavia automaticky; ak aplikácia nie je
pripojená, musíte túto funkciu nastaviť
manuálne. 

1.Ako dlho trvá pripojenie k satelitu?
Prvýkrát dve hodiny alebo viac. Po
pripojení satelitu je čas vyhľadávania dve
minúty.
2. Problém s pripojením k satelitu
V prípade problémov s pripojením GPS
postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Bezpečnosť:

Batérie a nabíjanie

Hodinky pravidelne čistite mäkkou
handričkou, aby ste zariadenie a náramok
udržali čisté.
Pri silnejšom znečistení použite čistú vodu.

Nedodržanie týchto pokynov môže skrátiť
životnosť batérie alebo spôsobiť
poškodenie zariadenia, požiar, postriekanie
chemikáliami, únik elektrolytu alebo
poranenie pokožky.
- Počas nabíjania hodinky nepoužívajte.
- Vysoká teplota okolia alebo blízkosť zdroja
tepla môže viesť k prehriatiu, deformácii a
vznieteniu batérie

Poznámky k meraniu
UPOZORNENIE: Funkcia merania srdcovej
frekvencie nie je presná a nemôže sa
používať na lekársku diagnostiku.
Chyba merania:
- pred meraním sa uistite, že sú hodinky
správne nasadené a priliehajú k pokožke.
- v prípade vonkajších meraní môžu
presnosť merania ovplyvniť poveternostné
podmienky a príliš nízka teplota.

PARAMETRY
Displej: 1,3" 240*240
Satelit: GPS + Baidou
Vodotesnosť: IP68
Meranie srdcovej frekvencie: Optické
Bluetooth: 4.0
Senzor: Kompas

Akcelerometer/gyroskop: 3-osový, 3D
zrýchlenie
Batéria: 430 mAh
Kompatibilita systému: Android 4.3+,
IOS 8+
Hmotnosť: 71 g
Veľkosť: 52/40 / 14,5 mm
Vstup: 3,7 V 1,0 A MAX
Štandard návrhu: LX10328-2018
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