
1.Veekindel kuni IP68
2.Aku mahutavus 330 mAh
3.Bluetooth 4.0
4.Charging aeg 2 - 2,5 tundi
5.Pakendi sisu: Watchmark Wear3 nutikell,
laadimiskaabel, kasutusjuhend.

Garantii
Garantii on 24 kuud ja see hõlmab töö- ja
tootmisvead. Garantii ei hõlma:
aku, näitajate ja numbrimärgi eluiga; kasutamisest ja
vananemisest tulenev normaalne kulumine (nt
kriimustused klaasil, värvimuutused jne); kella mis
tahes osa kahjustused, mis on põhjustatud
väärkasutusest, hooletusest või õnnetusest;
väärkasutus ja kasutusjuhendi eiramine; toode,
millega on tegelenud volitamata isikud (nt seoses
aku vahetamise, hoolduse või remondiga).

Oluline
Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu
kasutusjuhend. Soovitame kasutada ainult
originaalakut, -laadijat ja -tarvikuid, mis on seadmega
kaasas. Tootja ja turustaja ei vastuta teiste tootjate
tarvikute kasutamise eest.
Palun laadige seadet enne esimest kasutamist
vähemalt 2 tundi.
Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.

14. Spordirežiimid: valida saab 12 spordirežiimi
vahel:  
- Jooksmine 
- kõndimine 
- jalgrattasõit
- ronimine 
- lauatennis
- sulgpall
- korvpall
- hüppamine
- ujumine
- tennis
- jooga
- jõutõstmine
Treeningu ajal kogub nutikell olenevalt valitud
režiimist põhilisi andmeid, sealhulgas treeningu
pikkust, põletatud kaloreid, läbitud distantsi ja muud.
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Kasutusjuhend

  1.Android 5.0 või uuem 

 2. iOS 9.0 või uuem

I.Süsteeminõuded 

5. Kalender: sisenege kuupäeva kuvamise
funktsioonile, vajutage kalendri ikooni, et kuvada
jooksvat kuud.
6.Stoppkell: pärast funktsiooni valimist toimub
ajamõõtmine, saate tulemust peatada või kustutada.

II. Rakendus- MActive

1. Meetodid rakenduse allalaadimiseks
1.1 Skaneeri QR-kood ja paigalda rakendus 

*Kõik load ja kinnitused peavad
olema aktsepteeritud, vastasel
juhul ei ole kõik funktsioonid
kättesaadavad.

1.2 Laadige alla ja installige MActive'i rakendus Google
Play'st (Android) või App Store'ist (iOS).

III. Bluetooth; kellaaeg ja kuupäev
 Lülitage telefonis sisse Bluetooth ja minge paigaldatud

rakendusse. Leidke rakendusest oma kell ja ühendage
see telefoniga. Kellaaeg ja kuupäev uuendatakse
automaatselt, kui nutikell on edukalt rakendusega
ühendatud. 

IV. Laadimine
See toode kasutab induktiivset laadimist.
Ühendage laadija USB-sisendiga. Asetage kell
laadimisalusele. Laadimine algab automaatselt ja
ekraanile ilmub laadimise ikoon. Täielik laadimine
võtab tavaliselt 2-2,5 tundi.

V.Rakendus
Alumine nupp - nutikella sisse/välja lülitamiseks ja
peamenüüsse naasmiseks vajutage pikalt.
Ülemine nupp - vajutage valitud funktsioonile
sisenemiseks, nupp - navigeerimine menüüs
 Kerige allapoole - seaded, laadimistase jne.
Nipsake vasakule - teave sammude, põletatud
kalorite, läbitud distantsi, südame löögisageduse
mõõtmise, uneanalüüsi ja spordirežiimide kohta.
 Nipsake paremale - suunduge peamenüüsse
Muuda numbriklahvi - hoia koduekraani paar
sekundit all või nipsuta numbriklahvi, et muuta
koduekraani välimust.
Nutikell on varustatud puuteekraaniga, mida
saab kasutada ka kella juhtimiseks.
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VI.Teatised
1.Saabuv kõne: kell hakkab helisema. Avakuval
kuvatakse helistaja number või salvestatud kontakt.

2.Sõnumid/teated: kell vibreerib ja sõnumite sisu
kuvatakse avakuval. Üksikute rakenduste teavituste
saamiseks peate seda kõnealuses rakenduses
lubama. 

3.Häire: seadistage kell vibreerima, helisema või
helisema koos vibratsiooniga. Valida saab 5 helinat.
Saate seadistada kuni 5 häiresignaali. 4. 

4. Tühikäiguhäire: kui kell on seadistatud, siis see
vibreerib, et teavitada teid sellest, et olete liiga palju
aega puhkamas. 

5. Eesmärgi saavutamisest teavitamine: kell vibreerib,
et teavitada teid sellest, et olete tänase eesmärgi
saavutanud. Seadke rakenduses eesmärgid. 

VII. Menüü 
1. igapäevane statistika: teavitab teid sammude
arvu, põletatud kalorite ja läbitud vahemaa kohta.
Kell arvutab funktsioonid automaatselt. See teave
saadetakse ka rakendusse. Loendur nullib kell 24:00.
2.Tervisefunktsioon: sisestage valitud funktsioon
mõõtmise teostamiseks. Pärast edukat mõõtmist
kuvatakse tulemus nutikella ekraanil. Mõõtmiste
ajalugu salvestatakse rakenduses. 
3.Pulsomeeter: südame löögisageduse mõõtmine:
löökide arv minutis. Eeldatakse, et norm on
vahemikus 60-100 lööki minutis.
4.Sleep monitor: kui kasutaja uinub, lülitub kell
automaatselt une tuvastamise režiimi. Une ajal
salvestab nutikell andmeid, näiteks une pikkuse ja
kvaliteedi ning öösel toimunud ärkamiste arvu.
Andmed saadetakse rakendusse. Unejälgimisseade
töötab alates kella 22:00-st.

7.Kalkulaator: see funktsioon võimaldab teil teha
arvutusi.
8 seadistused:
8.1 Bluetoothi seaded 
8.2 Kell - seadistage sünkroniseerimiseks, kui seade
on ühendatud, või seadistage kellaaeg ja kuupäev
käsitsi.
8.3 Helid - võimalus valida helinat:
- Häire
- Helista
- Teavitamine
8.4 Helitugevus - valik võimaldab määrata teavituste,
sissetulevate kõnede helitugevust.
8.5 Ekraani seaded - heledus 
(5 taset), aktiivse ekraani aeg pärast ärkamist (5 kuni
60 sekundit).
8.6 Reset - valik, mis võimaldab taastada
tehaseseadistused.
8.7 Teave seadme kohta
 

9. Kaugmuusika mängimine: saate kella abil
kaugjuhtida telefonis mängivat muusikat. 
10.Kaugkaamera: saate kasutada kella telefoni
kaamera kaugjuhtimiseks. 
11.Randme liikumine (Motion):
- Saabuva kõne vaigistamiseks keerake randme.
-Alarmi väljalülitamine randme keeramisega
- Ekraani äratamine ühe käeliigutusega - Kõnedele
vastamine ühe käeliigutusega
- Vastake kõnedele ühe käe liigutamisega
12 kõned: pärast telefoniga sidumist!
Nutikell võimaldab helistada ja vastu võtta kõnesid.
Nutikell peab olema Bluetooth-seadetes
ühendatud. 
13.1 Kontaktid: pärast edukat ühendamist
kuvatakse SIM-kaardile salvestatud kontaktid kellal.
13.2 Klahvistik: saate sisestada kontaktnumbri ja
helistada.


