
1.Vodotěsnost podle IP68
2.Battery kapacita 330mAh
3 Bluetooth 4.0
Doba nabíjení 2 -2,5 hodiny
5.Obsah balení: chytré hodinky Watchmark Wear3,
nabíjecí kabel, uživatelská příručka

Záruka

Záruka je 24 měsíců a vztahuje se na pohyb a
výrobní vady.Záruka se nevztahuje na:
životnost baterie, ručiček a ciferníku; běžné
opotřebení způsobené používáním a stárnutím
(např. škrábance na skle, barevné změny
atd.);poškození jakékoli části hodinek v
důsledku nesprávného použití, nedbalosti,
nehody ;nesprávné používání a nedodržení
návodu k použití;výrobek, na kterém byly
provedeny operace neoprávněnými osobami
(např. v souvislosti s výměnou baterie, údržbou
nebo opravou).

Důležité

Před použitím si pečlivě přečtěte celý návod k
použití. Doporučujeme používat pouze originální
baterii, nabíječku a příslušenství dodávané se
zařízením.Výrobce ani distributor neodpovídá za
používání příslušenství jiných výrobců.
Před prvním použitím zařízení nabíjejte nejméně
2 hodiny.
Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu
této příručky.

12. Sportovní režimy - na výběr je 12
sportovních režimů:  
- běh 
- chůze 
- cyklistika
- šplhání 
- stolní tenis
- badminton
- basketbal
- přeskakování
- plavání
- tenis
- jóga
- vzpírání
Během tréninku chytré hodinky sbírají klíčové
údaje včetně délky tréninku, spálených kalorií,
ujeté vzdálenosti a dalších údajů v závislosti na
zvoleném režimu.
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Návod k obsluze
 
 

  1.Android 5.0 a novější 

 2. iOS 9.0 a novější

I.Systémové požadavky 

3.Pulsometr - měření tepové frekvence: počet tepů
za minutu. Přijatá norma je 60 až 100 tepů za
minutu.
4.Monitor spánku
Když usnete, hodinky se automaticky přepnou na
detekci spánku. Během spánku chytré hodinky
zaznamenávají údaje, jako je délka a kvalita spánku a
počet probuzení během noci. Data se odešlou do
aplikace. Monitor spánku funguje od 22 hodin.
5. kalendář - zadejte funkci pro zobrazení data,
stisknutím ikony kalendáře se zobrazí aktuální měsíc.
6. Stopky - po výběru funkce budete měřit čas,
výsledek můžete pozastavit nebo vymazat.

II. Aplikace - MActive

*Všechna povolení a souhlasy
musí být akceptovány, jinak
nebudou k dispozici všechny
funkce.

1.2 Stáhněte a nainstalujte aplikaci MActive ze
stránek 
Obchod Play (Android) nebo App Store (iOS).

III. Bluetooth; čas a datum
 Zapněte v telefonu Bluetooth a přejděte do

nainstalované aplikace. V aplikaci vyhledejte hodinky
a připojte je k telefonu. Čas a datum se automaticky
aktualizují, jakmile se chytré hodinky úspěšně připojí
k aplikaci. 

IV. Načítání
Tento produkt využívá indukční nabíjení.
Připojte nabíječku ke vstupu USB. Umístěte
hodinky na nabíjecí desku. Nabíjení se spustí
automaticky a na obrazovce se zobrazí ikona
nabíjení. Plné nabití trvá obvykle 2-2,5 hodiny.

V.Použití
Dolní tlačítko - po delším stisknutí zapne/vypne
chytré hodinky a vrátí se do hlavní nabídky.
Horní tlačítko - stisk - vstup do zvolené funkce,
knoflík - pohyb v menu
 Posun dolů - nastavení, úroveň nabití atd.
Přejetí doleva - informace o krocích, spálených
kaloriích, uražené vzdálenosti, měření srdečního
tepu, analýze spánku a sportovních režimech.
 Přejetí doprava - přechod do hlavní nabídky
Změna číselníku - podržením hlavní obrazovky po
dobu několika sekund nebo pohybem číselníku
změníte vzhled hlavní obrazovky.
Chytré hodinky jsou vybaveny dotykovým
displejem, který můžete používat i k ovládání
hodinek. 
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VI.Oznámení

1.Volání: hodinky začnou zvonit. Číslo volajícího
nebo uložený kontakt se zobrazí na domovské
obrazovce.

2.Zprávy/oznámení: hodinky začnou vibrovat a na
domovské obrazovce se zobrazí obsah zprávy.
Chcete-li přijímat oznámení z jednotlivých aplikací,
musíte v aplikaci udělit povolení. 

3.Alarm: nastavte na hodinkách, budou vibrovat,
zvonit nebo zvonit s vibracemi. Na výběr je 5
zvonkoher. Lze nastavit až 5 alarmů. 
4.Upozornění na nečinnost: po nastavení v
hodinkách začnou vibrovat a upozorní vás, že trávíte
příliš mnoho času odpočinkem.. 

5.Oznámení o dosažení cíle: hodinky začnou
vibrovat a oznámí vám, že bylo dosaženo dnešního
cíle. Nastavení cílů v aplikaci. 

VII. Menu 

1.Denní statistiky: informují vás o počtu kroků,
spálených kaloriích a ujeté vzdálenosti. Hodinky
automaticky vypočítají funkce. Tyto informace se také
odešlou do aplikace. Počítadlo se vynuluje ve 24:00

2.Zdravotní funkce - pro provedení měření zadejte
vybranou funkci. Po úspěšném měření se výsledek
zobrazí na displeji chytrých hodinek. Historie měření
je uložena v aplikaci. 

1. Způsoby stahování aplikace
 
1.1 Naskenujte QR kód a nainstalujte aplikaci 

7. Kalkulačka - tato funkce umožňuje provádět
výpočty.
8. Nastavení -  
8.1 Nastavení Bluetooth 
8.2 Hodiny - nastavení synchronizace po připojení
nebo ruční nastavení času a data.
8.3 Zvuky - možnost výběru vyzváněcího tónu:
- alarm
- volání
- oznámení
8.4 Hlasitost - možnost nastavení hlasitosti
oznámení, příchozích hovorů.
8.5.Nastavení displeje - jas 
(5 úrovní), doba aktivní obrazovky po probuzení
(od 5 do 60 sekund)
8.6 Reset - možnost obnovení továrního
nastavení
8.7 Informace o zařízení
 

9. Vzdálená hudba - pomocí hodinek můžete na
dálku ovládat hudbu přehrávanou v telefonu. 
10. Dálkový fotoaparát - pomocí hodinek
můžeme dálkově ovládat fotoaparát telefonu.
11. pohyb zápěstí (Motion):
- ztlumit příchozí hovor otočením zápěstí.
-ztlumení budíku otočením zápěstí
- probuzení obrazovky pohybem zápěstí - přijetí
hovoru zatřesením zápěstí
- přijmout hovor zatřesením zápěstí 
12. Hovory: po spárování s telefonem!
Chytré hodinky umožňují uskutečňovat a přijímat
hovory. Chytré hodinky musí být spárovány v
nastavení Bluetooth. 
13.1 Kontakty - po úspěšném připojení se na
hodinkách zobrazí kontakty uložené na SIM kartě.
 13.2 Klávesnice - můžete zadat číslo kontaktu a
uskutečnit hovor.


