
1. Waterdicht volgens IP68
2. 330mAh batterij capaciteit
3.Bluetooth 4.0
4.oplaadtijd 2 - 2,5 uur
5. Inhoud van de verpakking: Watchmark Wear3
smartwatch, oplaadkabel, gebruikershandleiding.

Garantie

De garantie is 24 maanden en dekt bewegings-
en fabricagefouten, de garantie is niet van
toepassing op:
Levensduur van de batterij, wijzers en
wijzerplaat; normale slijtage als gevolg van
gebruik en veroudering (bijv. krassen op het
glas, kleurveranderingen, enz.); schade aan
onderdelen van het horloge als gevolg van
verkeerd gebruik, nalatigheid, ongeval; onjuist
gebruik en het niet opvolgen van de
gebruiksaanwijzing; product dat is blootgesteld
aan onbevoegde manipulatie (bijv. in verband
met het vervangen van de batterij, onderhoud
of reparatie).

Belangrijk

Lees voor gebruik de gehele gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door. Wij raden u aan alleen de
originele batterij, lader en accessoires te
gebruiken die bij het toestel zijn geleverd.
Laad het toestel minstens 2 uur op voordat u het
voor het eerst gebruikt.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de
inhoud van deze handleiding te wijzigen.

14. Sportmodi - 12 sportmodi om uit te kiezen:  
- Rennen. 
- wandelen 
- wielersport
- Klimmen 
- tafeltennis
- badminton
- basketbal
- Overslaan
- Zwemmen
- Tennis
- yoga
- Gewichtheffen
Tijdens de training verzamelt de Smartwatch
belangrijke gegevens zoals trainingsduur,
verbrande calorieën, afgelegde afstand en meer,
afhankelijk van de geselecteerde modus.
 www.watchmark.com
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Gebruiksaanwijzing

  1.Android 5.0 en hoger 

 2. iOS 9.0 en hoger

I. Systeemvereisten 

3.Hartslagmeter - meting van de hartslag: aantal
slagen per minuut. De geaccepteerde norm is 60 tot
100 slagen per minuut.
4.Slaapmonitor - Wanneer u in slaap valt, schakelt
het horloge automatisch over op slaapdetectie.
Terwijl u slaapt, registreert de Smartwatch gegevens,
bijvoorbeeld de duur en kwaliteit van uw slaap en
het aantal keren dat u 's nachts wakker wordt. De
gegevens worden naar de app gestuurd. De
slaapmonitor werkt vanaf 22.00 uur.
5. Kalender - voer de functie in om de datum weer
te geven, druk op het kalendericoon om de huidige
maand weer te geven.
6. De stopwatch - na het selecteren van de functie,
wordt de tijd gemeten, u kunt het resultaat stoppen
of wissen.

II. Toepassingen - MActive

*Alle toestemmingen en
goedkeuringen moeten
aanvaard worden, anders zijn
niet alle functies beschikbaar.

1.2 Download en installeer de MActive app van
de website 
Play Store (Android) of App Store (iOS).

III. Bluetooth; Tijd en Datum
 Zet Bluetooth aan op uw telefoon en open de

geïnstalleerde app. Zoek uw horloge in de app en
verbind het met uw telefoon. De tijd en datum
worden automatisch bijgewerkt zodra de Smartwatch
met succes is verbonden met de app. 

IV. Laden
Dit product maakt gebruik van inductief opladen.
Sluit de lader aan op de USB-ingang. Plaats het
horloge op de oplaadplaat. Het opladen begint
automatisch en het oplaadsymbool verschijnt op
het scherm. Een volledige lading duurt meestal 2-
2,5 uur.

V.Gebruik 
Onderste knop - wanneer u deze langer
ingedrukt houdt, schakelt u het Smartwatch
aan/uit en keert u terug naar het hoofdmenu.
Bovenste knop - indrukken - invoer van de
geselecteerde functie, draaiknop - beweging in
het menu
 Scroll naar beneden - instellingen, laadstatus,
enz.
Veeg naar links - informatie over stappen,
verbrande calorieën, afgelegde afstand, hartslag,
slaapanalyse en sportmodi.
 Veeg naar rechts - ga naar het hoofdmenu
De wijzerplaat wijzigen - houd het
hoofdscherm een paar seconden ingedrukt of
beweeg de wijzerplaat om het uiterlijk van het
hoofdscherm te wijzigen.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

VI. Kennisgeving

1.Oproep: De klok begint te luiden. Het nummer
van de beller of het opgeslagen contact wordt op
het startscherm weergegeven.

2.Berichten/mededelingen: Het horloge trilt en
de inhoud van het bericht wordt op het startscherm
weergegeven. Om meldingen van elke app te
ontvangen, moet u toestemming geven in de app. 
3. Alarm: ingesteld op de klok, zal het trillen,
rinkelen of klingelen met trillingen. Je hebt de keuze
uit 5 klokken. Er kunnen maximaal 5 alarmen
worden ingesteld. 
4. Rustalarm: wanneer dit op het horloge is
ingesteld, gaat het trillen en waarschuwt het u dat u
te veel tijd in rust doorbrengt. 
5. Melding van het bereiken van een doel: het
horloge trilt om u te laten weten dat u het doel van
vandaag hebt bereikt. Doelen stellen in de app. 

VII. Menu
1. Dagelijkse statistieken: informeren u over het
aantal stappen, het aantal verbrande calorieën en de
afgelegde afstand. Het horloge berekent de functies
automatisch. Deze informatie wordt ook naar de app
gestuurd. De teller wordt gereset om 24:00.
2. Gezondheidsfunctie - voer de geselecteerde
functie in om de meting uit te voeren. Na een
succesvolle meting wordt het resultaat weergegeven
op het display van de Smartwatch. De
meetgeschiedenis wordt opgeslagen in de app. 

1. Hoe de app te downloaden
1.1 Scan de QR code en installeer de app 

8. Instellingen -  
8.1 Bluetooth-instellingen 
8.2 Klok - Instellen van synchronisatie na
aansluiting of handmatige instelling van tijd en
datum.
8.3 Tonen - Optie om een beltoon te kiezen:
- Alarm.
- roep
- Bericht
8.4 Volume - Optie om het volume van meldingen
en inkomende gesprekken in te stellen.
8.5.display instellingen - helderheid 
(5 niveaus), actieve schermtijd na ontwaken (van
5 tot 60 seconden).
8.6.reset - optie om de fabrieksinstellingen te
herstellen.
8.7 Apparaatinformatie
 

9. Muziek op afstand - gebruik uw horloge om op
afstand het afspelen van muziek op uw telefoon te
bedienen. 

10. Camera op afstand - U kunt uw horloge
gebruiken om de camera van uw telefoon op afstand
te bedienen.

11. Polsbeweging (Beweging):
- Een inkomend gesprek dempen door uw pols te
draaien.
-Het alarm uitschakelen door aan de pols te draaien.
- het scherm wakker maken met een handbeweging -
een oproep beantwoorden met een handbeweging
- Een oproep beantwoorden met een handbeweging

12. Oproep: na het koppelen met de telefoon!
U kunt bellen en gebeld worden met de Smartwatch.
Het Smartwatch moet gekoppeld zijn in de Bluetooth-
instellingen. 

13.1 Contacten - na een geslaagde verbinding
worden de contacten die op de SIM-kaart zijn
opgeslagen, op het horloge weergegeven.

 13.2 Toetsenbord - u kunt een contactnummer
invoeren en een gesprek tot stand brengen.

7. De Smartwatch is uitgerust met een
aanraakscherm dat u ook kunt gebruiken om het
horloge te bedienen.

7. Rekenmachine - met deze functie kunt u
berekeningen uitvoeren.


