
1.Ūdensizturība līdz IP68
2.Battery ietilpība 330mAh
3 Bluetooth 4.0
Uzlādes laiks 2 -2,5 stundas
5.Iepakojuma saturs: viedpulkstenis Watchmark Wear3,
uzlādes kabelis, lietotāja rokasgrāmata

Garantija

Garantija ir 24 mēneši un attiecas uz kustības
un ražošanas defektiem.Garantija neattiecas
uz:
akumulatora, ciparnīcas un ciparnīcas darbības
laiks; normāls nolietojums, ko izraisa lietošana
un novecošanās (piemēram, skrāpējumi uz
stikla, krāsas izmaiņas utt.);jebkuras pulksteņa
daļas bojājums, kas radies nepareizas
lietošanas, neuzmanības vai nelaimes gadījuma
dēļ;nepareiza lietošana un lietošanas
instrukciju neievērošana;ražojums, ar kuru
darbības veikušas neatļautas personas
(piemēram, saistībā ar akumulatora nomaiņu,
apkopi vai remontu).

Svarīgi

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visu lietošanas
instrukciju. Mēs iesakām izmantot tikai oriģinālo
akumulatoru, lādētāju un piederumus, kas iekļauti
ierīces komplektācijā.Ražotājs un izplatītājs nav
atbildīgi par citu ražotāju piederumu
izmantošanu.
Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādējiet ierīci
vismaz 2 stundas.
Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs
rokasgrāmatas saturu.

12. Sporta režīmi - 12 sporta režīmi, no kuriem
var izvēlēties:  
- Running 
- pastaigas 
- riteņbraukšana
- kāpšana 
- galda teniss
- badmintons
- basketbols
- izlaišana
- peldēšana
- teniss
- joga
- svarcelšana
Treniņa laikā viedpulkstenis atkarībā no izvēlētā
režīma apkopo galvenos datus, tostarp treniņa
ilgumu, sadedzinātās kalorijas, nobraukto
attālumu un citus datus.
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Lietošanas instrukcija
 
 

  1.Android 5.0 un jaunāka
versija 

 2. iOS 9.0 un jaunāka
versija

I.Sistēmas prasības 

3.Pulsometrs - sirdsdarbības frekvences mērīšana:
sitienu skaits minūtē. Pieņemta norma ir 60 līdz 100
sitieni minūtē.
4.Sleep monitor
Kad aizmigsiet, pulkstenis automātiski pārslēgsies uz
miega noteikšanu. Kamēr guļat, viedpulkstenis
reģistrē datus, piemēram, miega ilgumu un kvalitāti,
kā arī to, cik reizes nakts laikā pamostaties. Dati tiek
nosūtīti uz lietotni. Miega monitors darbojas no
plkst. 22.00.
5. Kalendārs - ievadiet funkciju, lai parādītu datumu,
nospiediet kalendāra ikonu, lai parādītu pašreizējo
mēnesi.
6. Hronometrs - pēc tam, kad esat izvēlējies
funkciju, ar kuru mērīsiet laiku, varat apturēt vai
dzēst rezultātu.

II. Pieteikumi - MActive

*Visas atļaujas un
apstiprinājumi ir jāpieņem,
citādi visas funkcijas nebūs
pieejamas.

1.2 Lejupielādēt un instalēt lietotni MActive no
vietnes 
Play Store (Android) vai App Store (iOS).

III. Bluetooth; laiks un datums
 Ieslēdziet Bluetooth savā tālrunī un atveriet instalēto

programmu. Atrodiet savu pulksteni lietotnē un
savienojiet to ar tālruni. Laiks un datums tiks
automātiski atjaunināts, tiklīdz viedpulkstenis būs
veiksmīgi izveidojis savienojumu ar lietotni. 

IV. Iekraušana
Šajā izstrādājumā tiek izmantota induktīvā uzlāde.
Savienojiet lādētāju ar USB ieeju. Novietojiet
pulksteni uz uzlādes plates. Uzlāde sāksies
automātiski, un ekrānā parādīsies uzlādes ikona.
Pilnai uzlādei parasti nepieciešamas 2-2,5 stundas.

V.Pieteikums
Apakšējā poga - ja to nospiež ilgāk, viedpulkstenis
ieslēdzas/izslēdzas un atgriežas galvenajā izvēlnē.
Augšējā poga - nospiediet - ievadiet izvēlēto
funkciju, poga - pārvietojiet izvēlni.
 Ritiniet uz leju - iestatījumi, uzlādes līmenis utt.
Pārvelciet pa kreisi - informācija par soļiem,
sadedzinātajām kalorijām, nobraukto attālumu,
sirdsdarbības mērījumiem, miega analīzi un sporta
režīmiem.
 Pārvelciet pa labi - pārejiet uz galveno izvēlni
Mainīt ciparnīcu - dažas sekundes turiet galveno
ekrānu vai pārvietojiet ciparnīcu, lai mainītu galvenā
ekrāna izskatu.
Viedpulkstenis ir aprīkots ar skārienekrānu, kuru
varat izmantot arī pulksteņa vadīšanai. 
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VI.Paziņojums

1.Zvanīšana: pulkstenis sāk zvanīt. Zvanītāja
numurs vai saglabāts kontakts tiks parādīts sākuma
ekrānā.

2. Ziņojumi/paziņojumi: pulkstenis vibrē un
ziņojuma saturs tiek parādīts sākuma ekrānā. Lai
saņemtu paziņojumus no atsevišķām lietotnēm,
jums ir jāsniedz atļauja lietotnē. 

3.Alarm: iestatiet pulksteni vibrēt, zvanīt vai zvanīt
ar vibrāciju. Ir 5 zvani, no kuriem var izvēlēties. Var
iestatīt līdz 5 trauksmes signāliem. 

4.Idle brīdinājums: kad tas ir iestatīts uz pulksteņa,
tas vibrēs un brīdinās jūs, ka pavadāt pārāk daudz
laika atpūšoties.. 
5.Mērķa sasniegšanas paziņojums: pulkstenis
vibrēs, lai informētu, ka šodienas mērķis ir sasniegts.
Mērķu iestatīšana lietotnē. 

VII. Izvēlne 

1.Dienas statistika: informē par soļu skaitu,
sadedzinātajām kalorijām un nobraukto attālumu.
Pulkstenis automātiski aprēķina funkcijas. Šī
informācija tiek nosūtīta arī lietotnei. Skaitītājs tiek
atiestatīts plkst. 24:00

2.Veselības funkcija - ievadiet izvēlēto funkciju, lai
veiktu mērījumus. Pēc veiksmīga mērījuma rezultāts
tiks parādīts viedpulksteņa displejā. Mērījumu vēsture
tiek saglabāta lietotnē. 

1. Veidi, kā lejupielādēt lietotni
 
1.1 Noskenējiet QR kodu un instalējiet lietotni 

7. Kalkulators - šī funkcija ļauj veikt aprēķinus.
8. Lestatījumi -  
8.1 Bluetooth iestatījumi 
8.2 Pulkstenis - iestatiet sinhronizāciju pēc
savienojuma vai manuāli iestatiet laiku un
datumu.
8.3 Skaņas - iespēja izvēlēties zvana signālu:
- Trauksmes signāls
- izsaukums
- paziņojums
8.4 Skaļums - iespēja iestatīt paziņojumu,
ienākošo zvanu skaļumu.
8.5.Displeja iestatījumi - spilgtums 
(5 līmeņi), aktīvā ekrāna laiks pēc pamošanās (no
5 līdz 60 sekundēm)
8.6 Atiestatīt - iespēja atjaunot rūpnīcas
iestatījumus
8.7 Ierīces informācija
 

9. Tālvadības mūzika - Izmantojiet pulksteni, lai
tālvadības režīmā pārvaldītu mūziku, kas atskaņota
tālrunī. 
10. Tālvadības kamera - varat izmantot
pulksteni, lai tālvadības režīmā vadītu tālruņa
kameru.
11. plaukstas locītavas kustība (kustība):
- Izslēdziet ienākošo zvanu, pagriežot plaukstu.
-izslēgt modinātāja signālu, pagriežot plaukstu.
- ekrāna modināšana ar rokas švīkšķi - atbildēšana
uz zvanu ar rokas švīkšķi.
- atbildēt uz zvanu ar rokas švīkšķi. 
12. Zvani: pēc savienošanas ar tālruni!
Viedpulkstenis ļauj veikt un saņemt zvanus.
Viedpulksteņa Bluetooth iestatījumos ir jābūt
savienotam pārī. 
13.1 Kontakti - pēc veiksmīga savienojuma
veikšanas SIM kartē saglabātie kontakti tiek
parādīti pulksteņa ekrānā.
 13.2 Klaviatūra - varat ievadīt kontakttālruni un
veikt zvanu.


