
1.Atsparus vandeniui pagal IP68
2.Akumuliatoriaus talpa 330 mAh
3.Bluetooth 4.0
4.Įkrovimo laikas 2 - 2,5 valandos
5.Pakuotės turinys: "Watchmark Wear3" išmanusis
laikrodis, įkrovimo laidas, naudotojo vadovas

Garantija
Garantija suteikiama 24 mėnesiams ir apima veikimo
ir gamybos defektus. Garantija netaikoma:
baterijos, rodyklių ir ciferblato tarnavimo laikas;
įprastas nusidėvėjimas dėl naudojimo ir senėjimo
(pvz., stiklo įbrėžimai, spalvos pakitimai ir pan.); bet
kurios laikrodžio dalies sugadinimas dėl netinkamo
naudojimo, neatsargumo, nelaimingo atsitikimo;
netinkamas naudojimas ir naudojimo instrukcijų
nesilaikymas; gaminys, su kuriuo operacijas atliko
neįgalioti asmenys (pvz., keičiant bateriją, atliekant
techninę priežiūrą ar remontą).

Svarbu
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą naudotojo
vadovą. Rekomenduojame naudoti tik originalų
akumuliatorių, įkroviklį ir priedus, pateiktus kartu su
prietaisu. Gamintojas ir platintojas neatsako už kitų
gamintojų priedų naudojimą.
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, įkraukite jį
bent 2 valandas.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

14. Sporto režimai: galite rinktis iš 12 sporto režimų:  
- Bėgimas 
- vaikščiojimas 
- važiavimas dviračiu
- laipiojimas 
- stalo tenisas
- badmintonas
- krepšinis
- praleidimas
- plaukimas
- tenisas
- joga
- sunkioji atletika
Treniruotės metu išmanusis laikrodis renka
pagrindinius duomenis, įskaitant treniruotės trukmę,
sudegintas kalorijas, įveiktą atstumą ir dar daugiau,
priklausomai nuo pasirinkto režimo.
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Naudojimo instrukcijos

1.Android 5.0 arba naujesnė

 2. iOS 9.0 arba naujesnė

I.Sistemos reikalavimai 

5. Kalendorius: įveskite datos rodymo funkciją,
paspauskite kalendoriaus piktogramą, kad būtų
rodomas einamasis mėnuo.
6. Laikmatis: pasirinkus funkciją bus matuojamas
laikas, galite sustabdyti arba išvalyti rezultatą.

II. Programa- MActive

1. Programos atsisiuntimo būdai
1.1 Nuskaitykite QR kodą ir įdiekite programą 

*Visi leidimai ir patvirtinimai turi
būti priimti, kitaip nebus galima
naudotis visomis funkcijomis.

1.2 Atsisiųskite ir įdiekite programėlę "MActive" iš
"Google Play" ("Android") arba "App Store" ("iOS").

III. "Bluetooth"; laikas ir data
 Telefone įjunkite "Bluetooth" ir eikite į įdiegtą programą.

Programėlėje raskite laikrodį ir prijunkite jį prie telefono.
Laikas ir data bus automatiškai atnaujinti, kai išmanusis
laikrodis bus sėkmingai prijungtas prie programėlės. 

IV. Įkrovimas
Šiame gaminyje naudojamas indukcinis įkrovimas.
Prijunkite įkroviklį prie USB įvesties. Padėkite laikrodį
ant įkrovimo plokštelės. Įkrovimas prasidės
automatiškai ir ekrane pasirodys įkrovimo piktograma.
Pilnas įkrovimas paprastai trunka 2-2,5 valandos.

V.Programa
Apatinis mygtukas - ilgai paspauskite, kad
įjungtumėte / išjungtumėte išmanųjį laikrodį ir
grįžtumėte į pagrindinį meniu.
Viršutinis mygtukas - paspauskite, kad įeitumėte
į pasirinktą funkciją, rankenėlė - naršykite meniu
 Slinkite žemyn - nustatymai, įkrovos lygis ir t. t.
Braukite kairėn - informacija apie žingsnius,
sudegintas kalorijas, nueitą atstumą, širdies ritmo
matavimą, miego analizę ir sporto režimus.
 Braukite į dešinę - pereikite į pagrindinį meniu
Keisti ciferblatą - kelias sekundes palaikykite
pagrindinį ekraną arba perbraukite ciferblatą, kad
pakeistumėte pagrindinio ekrano išvaizdą.
Išmanusis laikrodis turi jutiklinį ekraną, kuriuo
taip pat galima valdyti laikrodį.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

VI.Pranešimai
1.Įeinantis skambutis: laikrodis pradeda skambėti.
Pradiniame ekrane rodomas skambinančiojo numeris
arba išsaugotas kontaktas.

2. "Messages/Notifications": laikrodis vibruoja, o
žinutės turinys rodomas pagrindiniame ekrane. Jei
norite gauti pranešimus iš atskirų programų, turite tai
leisti atitinkamoje programoje. 

Žadintuvas: nustatykite, kad laikrodis vibruotų,
skambėtų arba skambėtų su vibracija. Galite rinktis iš
5 skambėjimo melodijų. Galima nustatyti iki 5
žadintuvų. 4. 

4. budėjimo tuščiąja eiga signalas: nustačius laikrodį,
jis vibruos, kad praneštų, jog per ilgai ilsitės. 

5. pranešimas apie tikslo pasiekimą: laikrodis
suvibruos ir praneš, kad pasiekėte šiandienos tikslą.
Programėlėje nustatykite tikslus. 

VII. Meniu 
1.Dienos statistika: informuoja apie žingsnių skaičių,
sudegintas kalorijas ir nueitą atstumą. Laikrodis
automatiškai apskaičiuoja funkcijas. Ši informacija
taip pat bus išsiųsta į programėlę. Skaitiklis bus
atstatytas 24:00 val.
2.Sveikatos funkcija: įveskite pasirinktą funkciją
matavimui atlikti. Sėkmingai atlikus matavimą,
rezultatas bus rodomas išmaniojo laikrodžio ekrane.
Matavimo istorija išsaugoma programoje. 
3.Pulsometras: širdies ritmo matavimas: smūgių
skaičius per minutę. Manoma, kad norma yra nuo 60
iki 100 dūžių per minutę.
4.Miego monitorius: kai naudotojas užmiega,
laikrodis automatiškai persijungia į miego aptikimo
režimą. Miego metu išmanusis laikrodis fiksuoja
tokius duomenis kaip miego trukmė ir kokybė bei
prabudimų per naktį skaičius. Duomenys siunčiami į
programėlę. Miego monitorius veikia nuo 22:00 val.

7.Skaičiuotuvas: ši funkcija leidžia atlikti skaičiavimus.
8 nustatymai:
8.1 "Bluetooth" nustatymai 
8.2 Laikrodis - nustatykite, kad būtų
sinchronizuojamas prijungus, arba nustatykite laiką ir
datą rankiniu būdu.
8.3 Garsai - galimybė pasirinkti skambėjimo toną:
- Pavojaus signalas
- Skambutis
- Pranešimas
8.4 Garsumas - šia parinktimi galite nustatyti
pranešimų, įeinančių skambučių garsumą.
8.5 Ekrano nustatymai - ryškumas 
(5 lygiai), aktyvaus ekrano veikimo laikas pabudus
(nuo 5 iki 60 sekundžių)
8.6 Atstatyti - parinktis, leidžianti atkurti gamyklinius
nustatymus
8.7 Įrenginio informacija
 

9. Nuotolinis muzikos atkūrimas: laikrodžiu galite
nuotoliniu būdu valdyti telefone grojamą muziką. 
10. Nuotolinis fotoaparatas: naudokite laikrodį
norėdami nuotoliniu būdu valdyti telefono
fotoaparatą.
11. Riešo judesiai (judesys):
- Pasukite riešą, kad nutildytumėte įeinantį
skambutį.
-Išjunkite žadintuvą pasukdami riešą
- Ekraną pažadinti riešo judesiu - Atsiliepti į
skambučius riešo judesiu
- atsiliepti į skambučius vienu riešo brūkštelėjimu
12. Skambučiai: po susiejimo su telefonu!
Išmanusis laikrodis leidžia skambinti ir priimti
skambučius. Išmanusis laikrodis turi būti
suporuotas "Bluetooth" nustatymuose. 
13.1 Kontaktai: po sėkmingo skambučio SIM
kortelėje išsaugoti kontaktai rodomi laikrodyje.
13.2 Klaviatūra: galite įvesti kontaktinį numerį ir
skambinti.


