
14. Moduri sportive - putem alege dintre 12
moduri sportive:
- alergare
- mersul pe jos
- Ciclism
- alpinism
- Tenis de masa
- badminton
- baschet
- săritul pe coarda
- înot
- tenis
- yoga
- Ridicare de greutăți
În timpul antrenamentului, ceasul inteligent
colectează cele mai importante date, inclusiv durata
antrenamentului, numărul de calorii arse, distanța
parcursă și altele, în funcție de modul selectat.

 

Garanție
 
 
 
 
 
 
 
 

Garanția este de 12 luni și acoperă defectele de
mecanism și de fabricație.Garanția nu acoperă:
durata de viață utilă a bateriei, a mâinilor și a
cadranului; uzură normală și îmbătrânire (de ex.
zgârieturi pe sticlă, modificări de culoare etc.);
deteriorarea oricărei părți a ceasului ca urmare a
utilizării necorespunzătoare, neglijență, accidente;
utilizare greșită și nerespectare a instrucțiunilor de
utilizare; produs pe care operațiuni au fost efectuate
de persoane neautorizate (de exemplu, în legătură cu
înlocuirea bateriei, service sau reparații).

Important
 
 
 
 
 
 
 
 

Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual înainte
de utilizare. Se recomanda utilizarea numai a
acumulatorului, incarcatorului si accesoriilor
originale care sunt incluse in setul impreuna cu
aparatul.Producătorul sau distribuitorul nu este
responsabil pentru utilizarea accesoriilor de la terți.
Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată,
acesta trebuie încărcat timp de cel puțin 2 ore.
Compania își rezervă dreptul de a modifica
conținutul acestui manual.

1.IP68 impermeabil
2. Capacitate baterie 330mAh
3. Bluetooth 4.0
4. Timp de încărcare 2 -2,5 ore
5. Conținutul pachetului: ceasuri inteligente 
Watchmark Wear3, cablu de încărcare, manual de
utilizare.www.watchmark.ro
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  1.Android 5.0 si mai nou 

 2. iOS 9.0 si mai nou

I.Cerințe de sistem

II. Aplicația - MActive

1. Metode de descărcare a aplicației
1.1 Scanează codul QR și instalează aplicația

* Toate autorizațiile și aprobările
trebuie acceptate, altfel nu vor fi
disponibile toate funcțiile.

1.2. Descărcați și instalați aplicația MActive de
 la Magazin Play (Android) sau App Store (iOS).

III. Bluetooth; Timp și oră
 
 

Activați Bluetooth pe telefon și accesați aplicația instalată.
În aplicație, căutați ceasul și conectați-l la telefon. Ora și
data vor fi actualizate automat după ce smartwatch-ul
este conectat cu succes la aplicație.

IV. Aterizare
 Acest produs folosește încărcare inductivă. Conectați

încărcătorul la intrarea USB. Așezați ceasul pe placa de
încărcare. Încărcarea va începe automat și o pictogramă
de încărcare va apărea pe ecran. De obicei, o încărcare
completă durează 2-2,5 ore.

V.Utilizare
 Buton de jos - porniți/opriți ceasul inteligent după o

apăsare lungă și reveniți la meniul principal
Butonul superior - apăsarea - introducerea funcției
selectate, butonul - mutarea meniului
 Glisați în jos - setări, nivel de încărcare etc.
Glisați spre stânga - informații despre pași, calorii
arse, distanță parcursă, măsurarea ritmului cardiac,
analiza somnului și modurile sport
 Glisați spre dreapta - accesați meniul principal
Schimbarea cadranului - țineți apăsat ecranul
principal timp de câteva secunde sau mutați cadranul
pentru a schimba aspectul ecranului principal
Smartwatch-ul este echipat cu un ecran tactil cu care
putem controla si ceasul.
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2.
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4.
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VI.Notificări
1. Apeluri: ceasul va începe să sune. Numărul
apelantului sau persoana de contact salvată apare pe
ecranul de start.
2. Mesaje / Notificări: Ceasul va vibra și conținutul
mesajului va fi afișat pe ecranul de start. Pentru a primi
notificări de la aplicațiile individuale, trebuie să fiți de
acord în aplicație.

3.Alarmă: setată pe ceas, acesta va începe să
vibreze, să sune sau să sune cu vibrații. 5 tonuri de
apel din care să alegeți. Pot fi setate până la 5 alarme. 
4.Notificare despre rest: setați ceasul, acesta va
începe să vibreze anunțând că petrecem prea mult
timp în repaus.
5. Notificare obiectiv atins: ceasul va vibra pentru a vă
anunța că obiectivul de astăzi este atins. Ne stabilim
obiective de la nivelul aplicației.

VII. Menu 
1.Statistici zilnice: ne informează despre numărul de
pași făcuți, caloriile arse și distanța parcursă. Ceasul
recalculează automat funcțiile. Informațiile sunt trimise
și către aplicație. Contorul va fi resetat la 24:00.
2.Funcții de sănătate - pentru a efectua o
măsurătoare, introduceți funcția selectată. După o
măsurătoare cu succes, rezultatul va fi afișat pe ecranul
smartwatch-ului. Istoricul măsurătorilor este salvat în
aplicație.
3.1 Monitorizarea ritmului cardiac - măsurarea
ritmului cardiac: numărul de bătăi ale inimii pe minut.
Norma acceptată este limita de 60 până la 100 de bătăi
pe minut.
4. Monitor de somn
Când adormi, ceasul trece automat la detectarea
somnului. Ceasul inteligent în timpul somnului
înregistrează date precum: durata și calitatea somnului,
precum și numărul de treziri în timpul nopții. Datele
sunt trimise la aplicație. Monitorul de somn
funcționează de la ora 22:00.
5. Calendar - intrați în funcția de afișare a datei,
apăsând pictograma calendarului se afișează luna
curentă.
6. Cronometru - după selectarea funcției, se măsoară
timpul, puteți întrerupe sau șterge rezultatul.
7. Calculator - funcția vă permite să efectuați calcule.

8. Setări -
8.1 Setări Bluetooth
8.2 Ceas - setarea sincronizării după conectare sau
setarea manuală a orei și datei.
8.3 Sunete - capacitatea de a selecta un ton de
apel:
- alarma
- conexiuni
- notificări
8.4 Volum - capacitatea de a seta volumul
notificărilor, apelurilor primite.
8.5. Setări afișaj - luminozitate
(5 nivele), timp de ecran activ după trezire (de la 5
la 60 de secunde)
8.6 Resetare - posibilitatea de a restabili setările din
fabrică
8.7 Informații despre dispozitiv

 

9. Muzica de la distanta – folosind ceasul, putem
controla de la distanta muzica redata pe telefon.
10. Camera la distanta – putem folosi ceasul
pentru a controla de la distanta camera telefonului.
11. Mișcarea încheieturii mâinii (Mișcarea):
- Dezactivați sunetul unui apel primit prin
întoarcerea încheieturii mâinii
- dezactivați alarma răsturnând încheietura mâinii
- treziți ecranul prin mișcarea încheieturii mâinii
- răspunde la un apel scuturând încheietura mâinii
12. Conexiuni: după asocierea cu telefonul!
Ceasul inteligent vă permite să efectuați și să
primiți apeluri. Ceasul inteligent trebuie să fie
conectat în setările Bluetooth.
13.1 Contacte - După o conexiune cu succes,
contactele salvate pe cartela SIM vor fi vizibile pe
ceas. 
13.2. Tastatură - capacitatea de a introduce un
număr de contact și de a efectua un apel.


