
1.Водоустойчив в съответствие с IP68
2.Батерия капацитет 330mAh
3 Bluetooth 4.0
Време за зареждане 2 -2,5 часа
5.Съдържание на пакета: смарт часовник Watchmark
Wear3, кабел за зареждане, ръководство за
потребителя

Гаранция

Гаранцията е 24 месеца и покрива дефекти
в движението и производствени
дефекти.Гаранцията не покрива:
живот на батерията, стрелките и
циферблата; нормално износване,
причинено от употребата и стареенето
(напр. драскотини по стъклото, промени в
цвета и др.);повреда на която и да е част от
часовника, причинена от неправилна
употреба, небрежност, злополука
;неправилна употреба и неспазване на
инструкциите за употреба;продукт, върху
който са извършвани операции от
неоторизирани лица (напр. във връзка със
смяна на батерията, поддръжка или ремонт).

Важно

Прочетете внимателно цялото ръководство за
употреба преди употреба. Препоръчваме ви
да използвате само оригиналните батерия,
зарядно устройство и аксесоари, доставени с
устройството.Производителят и
дистрибуторът не носят отговорност за
използването на аксесоари от други
производители.
Заредете устройството за поне 2 часа, преди
да го използвате за първи път.
Компанията си запазва правото да променя
съдържанието на това ръководство.

12. Спортни режими - 12 спортни режима, от
които можете да избирате:  
- Бягане 
- ходене 
- колоездене
- изкачване 
- тенис на маса
- бадминтон
- баскетбол
- прескачане
- плуване
- тенис
- йога
- вдигане на тежести
По време на тренировката смарт часовникът
събира ключови данни, включително
продължителност на тренировката, изгорени
калории, изминато разстояние и др. в
зависимост от избрания режим.
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Инструкции за експлоатация

  1.Android 5.0 и по-нова
версия 

 2. iOS 9.0 и по-нова
версия

I.Системни изисквания 

3.Пулсометър - измерване на сърдечния ритъм:
брой удари в минута. Приетата норма е 60 до 100
удара в минута.
4.Sleep монитор
Когато заспите, часовникът автоматично ще
превключи на режим за откриване на сън. Докато
спите, смартчасовникът записва данни като
продължителността и качеството на съня и броя
на събужданията през нощта. Данните се
изпращат към приложението. Мониторът за сън
работи от 22:00 часа.
5. календар - въведете функцията за показване на
датата, натиснете иконата на календара, за да
покажете текущия месец.

II. Приложение - MActive

*Всички разрешения и
одобрения трябва да бъдат
приети, в противен случай
всички функции няма да
бъдат достъпни.

1.2 Изтеглете и инсталирайте приложението
MActive от уебсайта Play Store (Android) или
App Store (iOS).

III. Bluetooth; време и дата
 Включете Bluetooth на телефона и отидете в

инсталираното приложение. Намерете часовника
си в приложението и го свържете с телефона си.
Часът и датата ще се актуализират автоматично,
след като смартчасовникът се свърже успешно с
приложението. 

IV. Зареждане на
Този продукт използва индуктивно зареждане.
Свържете зарядното устройство към USB входа.
Поставете часовника върху зарядната плоча.
Зареждането ще започне автоматично и на
екрана ще се появи иконата за зареждане.
Пълното зареждане обикновено отнема 2-2,5
часа.

V.Приложение
Долен бутон - при по-продължително натискане
включва/изключва смарт часовника и се връща в
главното меню.
Горен бутон - натискане - влизане в избраната
функция, копче - движение в менюто
 Превъртете надолу - настройки, ниво на
зареждане и др.
Плъзнете наляво - информация за стъпките,
изгорените калории, изминатото разстояние,
измерване на сърдечния ритъм, анализ на съня
и спортни режими.
 Плъзнете надясно - отидете в главното меню
Промяна на циферблата - задръжте основния
екран за няколко секунди или преместете
циферблата, за да промените външния вид на
основния екран.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

VI.Уведомяване

1.Повикване на: часовникът започва да звъни.
Номерът на обаждащия се или запаметеният
контакт ще се покаже на началния екран.

2.Съобщения/известия: часовникът вибрира и
съдържанието на съобщението се показва на
началния екран. За да получавате известия от
всяко приложение, трябва да дадете разрешение
в приложението. 
3.Alarm: задайте на часовника, той ще вибрира,
ще звъни или ще звъни с вибрация. Можете да
избирате между 5 камбанки. Могат да бъдат
зададени до 5 аларми. 
4.Idle alert: когато е настроен на часовника, той
ще вибрира и ще ви предупреди, че прекарвате
твърде много време в почивка. 
5.Уведомление за постигане на цел: часовникът
ще вибрира, за да ви уведоми, че днешната цел е
постигната. Задаване на цели в приложението. 

VII. Меню 

1.Ежедневна статистика: информира ви за броя на
стъпките, изгорените калории и изминатото
разстояние. Часовникът автоматично изчислява
функциите. Тази информация също се изпраща
към приложението. Броячът се нулира в 24:00 ч.
2.Здравна функция - въведете избраната функция,
за да извършите измерването. След успешно
измерване резултатът ще се покаже на дисплея на
смарт часовника. Историята на измерванията се
съхранява в приложението. 

1. Начини за изтегляне на приложението
1.1 Сканирайте QR кода и инсталирайте
приложението 

6. Xронометър - след като изберете функцията, с
която ще измервате времето, можете да
поставите резултата на пауза или да го
изчистите.
7. Калкулатор - тази функция ви позволява да
извършвате изчисления.
8. Настройки -  
8.1 Настройки на Bluetooth 
8.2 Часовник - задайте синхронизацията след
свързване или задайте ръчно часа и датата.
8.3 Звуци - опция за избор на мелодия на
звънене:
- Аларма
- повикване
- уведомяване
8.4 Сила на звука - възможност за задаване на
силата на звука на известията и входящите
повиквания.
8.5.Настройки на дисплея - яркост 
(5 нива), време за активен екран след събуждане
(от 5 до 60 секунди)
8.6 Нулиране - опция за възстановяване на
фабричните настройки
8.7 Информация за устройството
 

9. Дистанционно управление на музиката -
Използвайте часовника, за да управлявате
дистанционно музиката, която се възпроизвежда
в телефона ви. 
10. Дистанционна камера - можете да използвате
часовника, за да управлявате дистанционно
камерата на телефона си.
11. движение на китката (Движение):
- Заглушете звука на входящо повикване, като
завъртите китката си.
-Изключване на звука на алармата чрез
завъртане на китката
- събуждане на екрана с едно движение на
китката - приемане на повикване с едно
движение на китката
- да отговорите на повикване с едно движение
на китката 
12. Обаждания: след сдвояване с телефона!
Смарт часовникът ви позволява да провеждате и
приемате повиквания. Смарт часовникът трябва
да бъде сдвоен в настройките на Bluetooth. 
13.1 Контакти - след успешна връзка контактите,
записани в SIM картата, се показват на
часовника.
 13.2 Клавиатура - можете да въведете номер за
контакт и да осъществите повикване.

7. Смарт часовникът е оборудван със сензорен
екран, който можете да използвате и за
управление на часовника. 


