
1.Wodoodporność zgodnie z normą IP68
Pojemność baterii 330 mAh
3.Bluetooth 4.0
4.Czas ładowania 2 - 2,5 godz.
5.Zawartość opakowania: inteligentny zegarek
Watchmark Wear3, kabel do ładowania, instrukcja
obsługi

Gwarancja
Gwarancja wynosi 24 miesiące i obejmuje wady
ruchowe i produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje:
żywotność baterii, wskazówek i tarczy; normalne
zużycie wynikające z użytkowania i starzenia się (np.
zarysowania na szkiełku, odbarwienia itp.);
uszkodzenie jakiejkolwiek części zegarka
spowodowane niewłaściwym użytkowaniem,
zaniedbaniem, wypadkiem; niewłaściwe użytkowanie
i nieprzestrzeganie instrukcji obsługi; produkt, przy
którym czynności były wykonywane przez osoby
nieupoważnione (np. w związku z wymianą baterii,
konserwacją lub naprawą).

Ważne
Przed użyciem należy uważnie przeczytać całą
instrukcję obsługi. Zalecamy używanie wyłącznie
oryginalnych baterii, ładowarki i akcesoriów
dostarczonych z urządzeniem. Producent i
dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za
używanie akcesoriów innych producentów.
Przed pierwszym użyciem należy ładować urządzenie
przez co najmniej 2 godziny.
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści
niniejszej instrukcji.

14. Tryby sportowe: do wyboru jest 12 trybów
sportowych:  
- Bieganie 
- spacerowanie 
- kolarstwo
- wspinaczka 
- tenis stołowy
- badminton
- koszykówka
- pomijanie
- pływanie
- tenis
- joga
- podnoszenie ciężarów
Podczas treningu smartwatch gromadzi kluczowe
dane, w tym długość treningu, spalone kalorie,
przebyty dystans i inne, w zależności od wybranego
trybu.
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Instrukcja obsługi

  1.Android 5.0 lub nowszy 

 2. iOS 9.0 lub nowszy

I.Wymagania systemowe 

5. Kalendarz: wprowadź funkcję wyświetlania daty,
naciśnij ikonę kalendarza, aby wyświetlić bieżący
miesiąc.
6. Stoper: po wybraniu funkcji będzie odmierzał czas,
można wstrzymać lub wyczyścić wynik.

II. Aplikacja - MActive

1. Metody pobierania aplikacji
1.1 Zeskanuj kod QR i zainstaluj aplikację 

*Wszystkie zezwolenia i
zatwierdzenia muszą zostać
zaakceptowane, w przeciwnym
razie wszystkie funkcje nie będą
dostępne.

1.2 Pobierz i zainstaluj aplikację MActive z Google Play
(Android) lub App Store (iOS).

III. Bluetooth; godzina i data
 Włącz w telefonie funkcję Bluetooth i przejdź do

zainstalowanej aplikacji. Znajdź swój zegarek w aplikacji i
połącz go z telefonem. Godzina i data zostaną
automatycznie zaktualizowane, gdy smartwatch zostanie
pomyślnie połączony z aplikacją. 

IV. Ładowanie
Ten produkt wykorzystuje ładowanie indukcyjne.
Podłącz ładowarkę do wejścia USB. Umieść zegarek
na płytce do ładowania. Ładowanie rozpocznie się
automatycznie, a na ekranie pojawi się ikona
ładowania. Pełne naładowanie trwa zazwyczaj 2-2,5
godziny.

V.Aplikacja
Przycisk dolny - długie naciśnięcie powoduje
włączenie/wyłączenie smartwatcha i powrót do
menu głównego.
Przycisk górny - naciśnięcie powoduje wejście do
wybranej funkcji, pokrętło - poruszanie się w menu
 Przewiń w dół - ustawienia, poziom naładowania
itp.
Przesuń palcem w lewo - informacje o krokach,
spalonych kaloriach, przebytym dystansie, pomiar
tętna, analiza snu i tryby sportowe.
 Przesuń palcem w prawo - przejdź do menu
głównego
Zmiana tarczy - przytrzymaj ekran główny przez
kilka sekund lub przesuń tarczę, aby zmienić
wygląd ekranu głównego.
Smartwatch jest wyposażony w ekran dotykowy,
który można wykorzystać także do sterowania
zegarkiem.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

VI.Powiadomienia
1.Połączenie przychodzące: zegarek zaczyna dzwonić.
Na ekranie głównym zostanie wyświetlony numer
osoby dzwoniącej lub zapisany kontakt.

2. Wiadomości/Powiadomienia: zegarek wibruje, a
treść wiadomości jest wyświetlana na ekranie
głównym. Aby otrzymywać powiadomienia z
poszczególnych aplikacji, musisz zezwolić na to w
danej aplikacji. 

3. Alarm: ustawianie na zegarku wibracji, dzwonka lub
dzwonka z wibracjami. Do wyboru jest 5 dzwonków.
Można ustawić do 5 alarmów. 

4. Alarm bezczynności: po ustawieniu na zegarku
będzie on wibrował, aby powiadomić Cię, że zbyt dużo
czasu spędzasz na odpoczynku. 

5. Powiadomienie o osiągnięciu celu: zegarek
zawibruje, aby powiadomić Cię o osiągnięciu
dzisiejszego celu. Wyznaczanie celów w aplikacji. 

VII. Menu 
1.Dzienne statystyki: informują o liczbie kroków,
spalonych kalorii i przebytej odległości. Zegarek
automatycznie oblicza funkcje. Informacje te zostaną
również przesłane do aplikacji. Licznik zostanie
wyzerowany o godzinie 24:00.
2.Funkcja zdrowotna: wprowadzenie wybranej
funkcji do wykonania pomiaru. Po udanym pomiarze
wynik zostanie wyświetlony na wyświetlaczu
smartwatcha. Historia pomiarów jest zapisywana w
aplikacji. 
3.Pulsometr: pomiar tętna: liczba uderzeń na
minutę. Przyjmuje się, że norma wynosi od 60 do 100
uderzeń na minutę.
4.Monitor snu: gdy użytkownik zasypia, zegarek
automatycznie przełącza się w tryb wykrywania snu.
Podczas snu inteligentny zegarek rejestruje takie
dane, jak długość i jakość snu oraz liczba przebudzeń
w ciągu nocy. Dane są przesyłane do aplikacji.
Monitor snu działa od godziny 22:00.

7. Kalkulator: ta funkcja umożliwia wykonywanie
obliczeń.
8. Ustawienia:
8.1 Ustawienia Bluetooth 
8.2 Zegar - ustaw synchronizację po podłączeniu lub
ręczne ustawienie czasu i daty.
8.3 Dźwięki - opcja umożliwiająca wybór dzwonka:
- Alarm
- Zadzwoń
- Powiadomienie
8.4 Głośność - opcja umożliwiająca ustawienie
głośności powiadomień, połączeń przychodzących.
8.5.Ustawienia wyświetlacza - jasność 
(5 poziomów), czas aktywnego ekranu po
przebudzeniu (od 5 do 60 sekund)
8.6 Resetuj - opcja umożliwiająca przywrócenie
ustawień fabrycznych
8.7 Informacje o urządzeniu
 

9. Zdalne odtwarzanie muzyki: za pomocą
zegarka można zdalnie sterować muzyką
odtwarzaną w telefonie. 
10. Zdalny aparat: za pomocą zegarka można
zdalnie sterować aparatem telefonu.
11. Ruch nadgarstka (Motion):
- Obróć nadgarstek, aby wyciszyć połączenie
przychodzące.
-Wyłączanie alarmu przez przekręcenie nadgarstka
- Wybudzanie ekranu za pomocą gestu nadgarstka
- Odbieranie połączeń za pomocą gestu
nadgarstka
- odbieraj połączenia jednym ruchem nadgarstka
12. Połączenia: po sparowaniu z telefonem!
Smartwatch umożliwia nawiązywanie i odbieranie
połączeń. Smartwatch musi być sparowany w
ustawieniach Bluetooth. 
13.1 Kontakty: po udanym połączeniu na zegarku
wyświetlane są kontakty zapisane na karcie SIM.
13.2 Klawiatura: można wprowadzić numer
kontaktu i nawiązać połączenie.


