
14. Moduri sport - Alegeți dintre cele 12 moduri
sport:
- funcționare
- mersul pe jos
- Ciclism
- Cățărare
- Tenis de masă
- badminton
- baschet
- săriți
- înot
- tenis
- yoga
- haltere
În timpul antrenamentului, în funcție de modul pe
care îl alegeți, ceasul inteligent colectează date
cheie, inclusiv durata antrenamentului, caloriile
arse, distanța parcursă și multe altele.

 

Garancia
 
 
 
 
 
 
 
 

A garancia 12 hónap, és a mechanikai és gyártási
hibákra terjed ki:
az elem, a mutatók és a számlap élettartama; a
szokásos kopás és öregedés (pl. karcolások az
üvegen, színváltozás stb.); az óra bármely
részének sérülése helytelen használat,
gondatlanság, baleset következtében; helytelen
használat és a használati utasítás be nem tartása;
olyan termék, amelyen illetéktelen személyek
műveleteket végeztek (pl. elemcsere, szervizelés
vagy javítás során).

Fontos
 Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a

teljes használati útmutatót. Javasoljuk, hogy csak az
eredeti akkumulátort, töltőt és tartozékokat
használja, amelyeket a fényképezőgéphez
mellékeltek.A gyártó vagy a forgalmazó nem vállal
felelősséget a harmadik féltől származó tartozékok
használatáért.
A készüléket az első használat előtt legalább 2
órán keresztül fel kell tölteni.
A vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának
megváltoztatására.

1.IP68 vízálló
2. Akkumulátor kapacitás 330mAh
3. Bluetooth 4.0
4. Töltési idő 2 -2,5 óra
5. Csomag tartalma: intelligens órák 
Watchmark Wear3, töltőkábel, használati útmutató.
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  1.Android 5.0 és újabb 

 2. iOS 9.0 és újabb

I.Rendszerkövetelmények

II. Alkalmazás - MActive
 

1. Hogyan töltse le az alkalmazást
 
1.1 Szkennelje be a QR-kódot és telepítse az alkalmazást

* Minden engedélyt és
jóváhagyást el kell fogadni,
különben nem minden
funkció lesz elérhető.

1.2. Töltse le és telepítse a MActive alkalmazást
 a Play Store-ból (Android) vagy az App Store-ból (iOS).

III. Bluetooth; Idő és idő
 
 

Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon, és lépjen a
telepített alkalmazáshoz. Az alkalmazásban keresse meg az
óráját, és csatlakoztassa a telefonjához. Az idő és a dátum
automatikusan frissül, miután az okosóra sikeresen
csatlakozik az alkalmazáshoz.

IV. Leszállás
 Ez a termék induktív töltést használ. Csatlakoztassa a

töltőt az USB-bemenethez. Helyezze az órát a töltőlapra.
A töltés automatikusan elindul, és a képernyőn
megjelenik a töltés ikonja. Egy teljes feltöltés általában 2-
2,5 órát vesz igénybe.

V.Használat
 Alsó gomb - az okosóra elindítása/leállítása hosszú

nyomást követően és visszatérés a főmenübe
Felső gomb - nyomja meg - belép a kiválasztott
funkcióba, gomb - menü mozgatása
 Lefelé csúsztatás - beállítások, töltöttségi szint stb.
Lapozás balra - információk a lépésekről, az
elégetett kalóriákról, a megtett távolságról,
pulzusmérés, alváselemzés és sportmódok.
 Lapozás jobbra - főmenübe lépés
Tárcsaváltás - a főképernyő megjelenésének
megváltoztatásához nyomja meg és tartsa
lenyomva néhány másodpercig a főképernyőt, vagy
mozgassa a tárcsát.
Az okosóra érintőképernyővel van felszerelve,
amellyel az órát is vezérelhetjük.

1.

2.
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VI.Notificări
 1. Hívások: az óra elkezd csörögni. A hívó fél száma

vagy a mentett névjegy megjelenik a
kezdőképernyőn.

2. Üzenetek / értesítések: az óra rezegni fog, és az
üzenet tartalma megjelenik a kezdőképernyőn.
Ahhoz, hogy értesítést kapjon az egyes
alkalmazásoktól, bele kell egyeznie az alkalmazásban.

3.Alarm: az órán beállítva, elkezd rezegni, csipogni
vagy rezegni. 5 csengőhang közül választhat.
Legfeljebb 5 riasztás állítható be. 

4.Pihenési értesítés: állítsa be az órát, az óra rezegni
kezd, és értesíti Önt, hogy túl sok időt tölt pihenéssel.

5. Cél eléréséről szóló értesítés: az óra rezegve jelzi,
hogy a mai célt elérted. A céljainkat az alkalmazásból
állítjuk be.

VII. Menü 
1.Napi statisztikák: megmondja, hogy hány lépést tettél,
mennyi kalóriát égettél el és mennyi távolságot tettél
meg. Az óra automatikusan újraszámítja a funkciókat.
Az információ az alkalmazásba is elküldésre kerül. A
számláló 24:00-kor visszaáll.
2.Egészségügyi funkciók - a mérés elvégzéséhez adja
meg a kiválasztott funkciót. A sikeres mérés után az
eredmény megjelenik az okosóra képernyőjén. A
mérési előzmények az alkalmazásban kerülnek
elmentésre.
3. Szívfrekvencia-mérés - szívfrekvencia-mérés: a
percenkénti szívverések száma. Az elfogadott norma a
60-100 ütés/perc határérték.
4. Alvásfigyelő
Amikor elalszik, az óra automatikusan alvásérzékelésre
kapcsol. Az intelligens alvásóra olyan adatokat rögzít,
mint például: az alvás időtartama és minősége,
valamint az éjszakai ébredések száma. Az adatokat
elküldi az alkalmazásnak. Az alvásfigyelő 22:00 órától
működik.
5. Naptár - belép a dátummegjelenítés funkcióba, a
naptár ikon megnyomásával megjelenik az aktuális
hónap.
6. Stopperóra - a funkció kiválasztása után az idő
mérése, az eredmény szüneteltethető vagy törölhető.
7. Számológép - a funkció lehetővé teszi számítások
elvégzését.

8. Beállítások -
8.1 Bluetooth beállítások
8.2 Óra - szinkronizálás beállítása csatlakozást
követően vagy manuális idő- és dátumbeállítás.
8.3 Hangok - csengőhang kiválasztásának
lehetősége:
- riasztó
- kapcsolatok
- értesítések
8.4 Hangerő - az értesítések, bejövő hívások
hangerejének beállítása.
8.5 Kijelző beállításai - fényerő
(5 szint), aktív képernyőidő ébredés után (5 és 60
másodperc között)
8.6 Reset - a gyári beállítások visszaállításának
lehetősége
8.7 Eszközinformációk

 

9. Távoli zene - az óra segítségével távolról
vezérelhetjük a telefonon lejátszott zenét.
10. Távoli kamera - az órával távolról
vezérelhetjük a telefon kameráját.
11. Csuklómozgás (Motion):
- A bejövő hívás hangjának elnémítása a csuklója
mozdításával.
- az ébresztés kikapcsolása a csukló
megfordításával
- a képernyő felébresztése csuklómozdulattal
- hívásfogadás a csuklója mozdításával
12. Csatlakozások: a telefonnal való párosítás
után!
Az okosóra lehetővé teszi a hívások indítását és
fogadását. Az okosórának csatlakoztatva kell
lennie a Bluetooth-beállításokban.
13.1 Kapcsolatok - Sikeres csatlakozást követően
a SIM-kártyára mentett kapcsolatok láthatóvá
válnak az órán. 
13.2 Billentyűzet - Lehetőség egy kapcsolati szám
beírására és hívás kezdeményezésére.


